
  

  

Magyar Cserkészszövetség 

VIII.kerület 

Részletek Miért gyere el? 
A tábor a VIII. cserkészkerület őrsvezetőképző 
táborához kapcsolódik. Az őrsvezetőképző Nyuszi altábor Ha már cserkész vagy  : 
táborban 14-18 éves gyerekek sajátítják el a 6-8 fős 
közösség vezetéséhez szükséges ismereteket. - Szuper programok lesznek , ugyanis 3 napig azért 

fog dolgozni kb 50 cserkész, hogy neked 
örökélmény legyen ez a Nyuszi Tábor Táborvezető: Tóth Kincső 

- Kipróbálhatod milyen más őrsben lenni, nem 
a megszokottban! 
- Megismerhetsz más csapatokból cserkésze- 
ket! 
- Láthatod a bugaci naplementét! 
+ Bónusz: Itt nem kell hegyet másznod és jár mindig 

Indulás: aug. 8-án, hétfőn 900-kor külön busszal, 
a kecskeméti Piarista Gimnáziumtól. 
Gyülekező 845-kor a Gyenes téri parkolónál. 

Költség: 20 000 Ft, melyet a tábor előtt utalva 
kérünk befizetni. Ez magában foglalja az 
utazást, a teljes ellátást és a programok 
költségeit. Szükség esetén lehet kérni uzsonna ☺ Nagybugaci Cserkészház 

Kiskunsági Nemzeti Park 
kedvezményt, kérjük, ezt előre jelezzék! A 
jelentkezés a tábor díj elutalásával és a Ha nem vagy cserkész: 

- Megismerhetsz sok-sok cserkészt. 
- Lesz egy őrsvezetőd és egy szuper őrsöd! 

jelentkezési 
érvényessé. 

lap kitöltésével válik 

2022. augusztus 8-11. 
Felszerelés: a négy napra szükséges ruházaton és 

tisztálkodási felszerelésen túl szükség van 
hálózsákra, polifoamra és az étkezésekhez 
szükséges eszközökre (tányér, kanál, kés, 
villa, pohár) 
Kell még diákigazolvány és TB kártya szám, 
és a jelentkezés után e-mailben kiküldött 
egészségügyi nyilatkozat kitöltve. 

- Kipróbálhatod milyenek a cserkész foglalkozások 
(amikre évközben járnak a cserkészek) és milyen 
egy cserkésztábor! Mindezt úgy, hogy nem is vagy 
cserkész ☺ 

- Láthatsz hullócsillagot és lesz tábortűz! 

Jelentkezés július 17-ig, az itt megtalálható 
internetes űrlapon: 

Helyszín: A táborhely a Kiskunsági Nemzeti 
Parkhoz közel a bugaci cserkészházban lesz. 
Az épülethez tartozik férfi és női mosdó, 
zuhanyzó, valamint konyha. A sátrainkat a 
ház melletti réten fogjuk felverni. 

Érkezés: aug. 11-én, csütörtökön 1300-ra, a 
kecskeméti         Piarista Gimnáziumhoz 

Tóth Kincső  
táborvezető 

tothkincso13@gmail.com 
+36205178160 

https://forms.gle/hZ2jo6TuP52Ev2uq9 

Varjú Barnabás 
képzésvezető 

mailto:tothkincso13@gmail.com
https://forms.gle/hZ2jo6TuP52Ev2uq9


  

 

Kedves Szülők! 

évben augusztus 

őrsvezetőképzéshez kapcsolódó cserkésztábor Nagybugacon. 

A tábor egy alkalom azoknak, a jelenleg 3., 4., 5. osztályos 

gyerekeknek, akik szeretnék kipróbálni pár napra, hogy 

milyen is a cserkész élet. 

a gyerekeknek. 

helyzetjelentést és beszámolót, képeket e-mailen 

keresztül szülőknek. Valamint aggodalmak és 

Naponta küldünk azonban 

Jegyzetfüzet, toll, speciális és/vagy állandó gyógyszer 

(varrókészlet, elemlámpa - új és tartalék elemekkel!) 

L-csomag lábbelik: 

Cipők (ha lehet bakancs), papucs. 

U-csomag azaz utazási csomag: 

Ebben az 8-11-ig lesz az a 

probléma esetén engem kereshetnek telefonon 

bármikor! Kis hátizsák (kis túrákhoz), esőkabát, kulacs (vízzel), 

diákigazolvány, cserkészigazolvány, TB-kártya, igazolás 
Kedves Gyerekek! („táborozhat”), élelem, papír zsebkendő, (ha kell, állandó Akik pedig már cserkészek , azoknak újabb lehetőség   

barátokat szerezni, világot látni, pár napot eltölteni a 

Nemzeti Park szomszédságában. 

gyógyszer).Költő pénzre nem lesz szükség! 

A-csomag azaz alvási csomag: Ez az oldal a táborozáshoz szükséges dolgok listáját és a 

bepakolással kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Ennél Polifoam/matrac, hálózsák. Ha ezeket kívülről erősíted rá a 

hátizsákra feltétlenül csomagold be őket egy-egy nagy 

nejlonzsákba, mert ha az utazás napján esik az eső, akkor 

bizony ez is elázik. Kispárna és a kedvenc plüssállatod! Ez a 

legfontosabb! 

kevesebb felszereléssel is lehet táborozni, de ha azt 
A tábor ideje:2022. augusztus 8-11. 

szeretnéd, hogy minden kéznél legyen, érdemes így pakolni! 

Kérlek, jól őrizd meg, hogy más táborba is ennek 

segítségével készülődhess! Meglátod, sok hasznát fogod 

még venni! Ha még alsó tagozatos vagy, és úgy érzed, nem 

megy egyedül a bepakolás, akkor kérd szüleid segítségét, de 

ne ők pakoljanak be helyetted! 

A tábor helye: a Kiskunsági Nemzeti Park bugaci ősborókása 

mellett délre pár száz méterre a cserkészház udvarában 

lesz. 

Költségek: A tábor díja 20 000 Ft, amelyet a tábor előtt 

kérünk rendezni utalással a következő bankszámlára: 

11773322-01467026 
Kedvezményezett neve: Varjú Barnabás 
Közlemény: Nyuszitábor, táborozó gyermek neve 
 

NAGYON FONTOS, HOGY… 

Ø mindenképpen az U-csomag legyen legfelül, mert az 

tartalmazza az utazáskor szükséges dolgokat. 

Ø MINDEN ITT FELSOROLT DOLOG EGYETLEN 

Íme a lista: 

(A zárójelben lévőket nem muszáj elhozni, csak akkor 

pakold be, ha szerinted szükséged lesz rá!) 

AR-csomag azaz alsóruha-csomag: 

Programok:kirándulás, kézművesség, meseerdő, 

akadályverseny, számháború, méta,esténként tábortűz 

Indulás:aug. 8-án, hétfőn 900-kor külön busszal, a 

kecskeméti Piarista Gimnáziumtól 

Érkezés:aug. 11-én, csütörtökön 1300-ra, a kecskeméti 

Piarista Gimnáziumhoz 

Étkezés:az utazáshoz mindenki két étkezésre elegendő 

élelmet hozzon magával. Vacsora már a táborban lesz, 

ezt követően pedig napi ötszöri étkezést biztosítunk. 

Okmányok:diákigazolvány, cserkészigazolvány (ha van), TB 

kártya (lehetőleg másolat). 

Kapcsolattartás a táborban: A tábor folyamán a gyerekek 

mobiltelefont nem használhatnak. Az utóbbi évek 

tapasztalata alapján a napi telefonálás kizökkentette a 

gyerekeket a táborból, nehezebben kapcsolódtak be a 

programokba, nehezebben nyíltak meg a társaiknak, a 

honvágyuk pedig csak nőtt az esti beszélgetések után. 

HÁTIZSÁKBAN LEGYEN! Hátizsákod legyen kényelmes! 

Még bepakolás után próbáld ki, hogy elbírod-e (hosszabb 

ideig is). Állítsd be jól a pántjait, ne pakolj a hátadhoz 

kemény tárgyakat! 

Ø tudd: hozhatsz magaddal édességet, nassolnivalót, de 

érkezés után minden megmaradt élelmiszert be kell 

adnod a közösbe. 

Ø felejtsd otthon az okostelefonod, tableted, egy szóval 

mindent, ami csipog, amin gombokat lehet nyomogatni, 

és egyáltalán nem táborba való! 

Øaz egészségügyi nyilatkozatot, amit e-mailben küldünk a 

jelentkezőknek első találkozáskor már oda kell adnod, ez 

is legyen kéznél! 

Pólók, fehérneműk, (harisnya), zoknik, (min. 4 db. 

mindenből) fürdőruha, pizsama. 

FR-csomag azaz felsőruha: 

Hosszúnadrág, rövidnadrág(ok), (váltás cserkészing), 

melegítőalsó, pulóver(ek). 

T-csomag azaz tisztálkodási szerek: 

törölköző, 

papírzsebkendő, 1 adag sampon, szennyesnek való zsák 

(legjobb vászon, de lehet szatyor is), szúnyog- és 

szappan, fésű, fogkefe, (naptej), 

a 

kullancsriasztó szer. 

E-csomag azaz evéshez való csomag: 

Csajka / tányér (lehetőleg fém), evőeszközök (lehetőleg 

fém), (konzervnyitó), nem törékeny pohár (fém vagy 

műanyag), ruhaszalvéta / konyharuha. 

Napos csomag: 

Ø ha szedsz valamilyen gyógyszert, írd fel a papírra, hogy 

mikor, mennyit kell belőle bevenned, s ezt a lapot 

induláskor add le a táborvezetőnek! 

Ezért a táborban a mobiltelefonokat nem lehet használni 

 

Több tábordíj egyszerre utalása során minden gyermek 
neve legyen a közleményben feltüntetve! 

 

 


