
486. Bátorkeszi István Cserkészcsapat 
8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 22. 

Tel.: 20/2569791 
Email: imreh.gyorgy@gmail.com 
www.batorkeszi486.naplopok.hu 

Nyári tábor - 2017 

Kedves cserkészek, szülők! 

Eredeti tervek szerint kerületi cserkésztáborban vettünk volna részt idén, amelyben kb. 
300 cserkész táborozott volna együtt, de június közepén a szervezők lefújták a tábort. 
Csapatunk vezetősége úgy döntött, hogy az idő rövidsége ellenére megpróbálunk 
magunk megszervezni egy saját csapattábort. Úgy gondoltuk, hogy nem lenne 
szerencsés az időpontot tologatni, tehát ugyanúgy július 1-től 9-ig táborozunk. A rövid 
idő alatt a Kőszegi-hegységben sikerült szabad táborhelyet találnunk. 

Időpont: 2017. július 1 - július 9. 

Helyszín: Hörmann-forrás, Velem 

Gyülekező: 2017. július 1. szombat 7:30, a veszprémi vasútállomáson 

Érkezés: 2017. július 9. vasárnap 17:58, a veszprémi vasútállomásra 

A tábor díja: 

A tábordíjat már minden résztvevő befizette. 

Hoznivalók:  

A felszereléslistát csatoljuk a körlevélhez, ez segíthet a bepakolásnál. Ezen kívül 
az utazás napján annyi hideg élelmet kell csomagolni, hogy vacsoráig kitartson, az 
lesz az első közös étkezés. A pakoláshoz érdemes egy (1) nagy, kényelmes 
hátizsákot szerezni, amibe minden belefér. Ez egyrészt azért praktikus, mert így 
kisebb eséllyel hagyjuk el a felszerelésünk egyik felét, másrészt pedig nagyon 
megkönnyíti a buszmegállótól a táborig tartó utat, amit sétálva teszünk meg, 
mindenki a saját felszerelésével a hátán. Érdemes még otthon kipróbálni a 
bepakolt táskát, kényelmesen beállítani a pántjait. Kérjük, hogy a találkozáskor 
mindenkinél legyen ott a kitöltött, aláírt egészségügyi nyilatkozat. Fontosnak 
tartjuk, hogy ha már kivonulunk a természetbe, akkor teljesen részt tudjunk venni 
az ottani, részben általunk felépített világban, tudjunk egymásra figyelni. Ezért a 
telefonokat el szoktuk kérni a tábor elején, és a végén adjuk vissza. 
Természetesen, ha bármilyen betegség, baleset, egyéb fontos esemény történik, 
arról azonnal értesítjük a szülőket. A tábor ideje alatt Gyutai Szilvi (30 / 600 49 
83), vagy Vajda Berci (30 / 589 47 09) telefonszámán lehet a csapatot elérni. 

További információ: 

 Imreh György – csapatparancsnok (20/256 97 91) 

 Németh Andor – táborparancsnok (20/200 97 77) 

Veszprém, 2017. június 24. 

 Imreh György 
 cspk. 


