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NYUSZI ALTÁBOR  

Kedves Csapatparancsnok! 

A Bugaci Őrsvezetőképzés Nyuszi Tábort hirdet. A Nyuszi Tábor, a kiszolgáló altáborok 

sorában foglal helyet, jelezvén, hogy feladata a vezetőképzés támogatása. Bizonyára tudod, hogy az 

őrsvezetőképzésben a nyuszik jelenléte elengedhetetlen ahhoz, hogy a hozzánk érkező 

őrsvezetőjelöltek megfelelő készségeket és kompetenciákat sajátíthassanak el. A jelöltek számára ez 

egy pótolhatatlan alkalom, mely során a gyakorlatban is kipróbálhatják az addig hallottakat. Remek 

tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít akár az őrsgyűlések, akár a cserkészprogramok mintázása 

során. Így tehát azt gondolom, közös érdekünk, hogy a jelöltek megfelelően felkészülhessenek arra a 

munkára, melyet csapatodban végeznek majd.  

A Nyuszi Tábor 2016. augusztus 16. és augusztus 19. között lesz a bugaci cserkészházban. 

A táborba olyan gyermekeket várunk, akik a 2. osztályt már kijárták és nem idősebbek 6. 

osztályosnál. Természetesen lehet érkezni őrsvezetővel, és őrsvezető nélkül is, mert lesznek olyan 

vezetők is, akik a „csonka” őrsökkel foglalkoznak. Illetve idén újításként a szabad őrsvezetők 

jelentkezését is várjuk. 

Szeretném felkeresni a csapatodban lévő, ilyen korú őrssel rendelkező őrsvezetőket, annak 

érdekében, hogy a személyes megkeresés erejével hatva minél többen részesülhessenek a tábor 

élményeiben, örömeiben. A vezetőknek csupán annyi a feladatuk, hogy egy teljes egészében 

megszervezett, előkészített táborba elhozzák az őrseiket. Ez jó alkalom lehet egy közös táborozásra, 

ahol nem kell megszakadni a munkától, így együtt pihenhet az őrs és az őrsvezető. A megtervezett 

keretmese és programok adnak még egy plusz motivációt a vezetőknek és nem utolsó sorban a 

kerületen belüli, oly fontos kapcsolati hálójukat is építhetik. 

Fontos, hogy idén egyfajta toborzási lehetőséget is biztosítunk táborunkkal, hiszen olyan 

gyerkőcöket is várunk, akik nem rendelkeznek még cserkésztapasztalattal, de érdeklődnek és 

szívesen eljönnének. Ez nektek remek lehetőség, hogy iskolákból új tagokat verbuváljatok. A 

táborban résztvevők pedig nagy élményekkel gazdagodva várják majd a szeptembert. 

Kérlek, küldd el a lentebb jelzett elérhetőségek valamelyikre, a 2.-6. osztályos őrssel 

rendelkező vezetőid e-mail címét és telefonszámát. Nagy szükség van a Te közbenjárásodra is, 

kérlek, motiváld és lelkesítsd őrsvezetőid a Nyuszi Táborban való részvételre! A magas létszámú 

képzésnek köszönhetően népes nyuszi altáborra van szükség idén is, így minden gyermek számít! 

Ha szükséged van még bármilyen információra, bátran keress a nikoko08@gmail.com e-mail címen, 

vagy a +36-30/444-50-89-es számon. 

Közreműködésed és segítséged köszönve kívánok: 

                Jó Munkát! 

Kottes Anikó 
Nyúl pk. 
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