
2014. évi kiscserkész táborozás július 8-13. 

Zseliciskisfalud, Vándor turistaház 

NÉV: 

Gyülekezés:     Júl. 8. kedd 7:40 – 7:50 óra között 

Helye:  Örs vezér téri Gombánál 

INDULÁS: Bp. Déli pu. 8:55 óra (Budapest-…-Kaposvár, személyvonat) 

ÉRKEZÉS:     Júl. 13. vasárnap, Bp. Déli pu. 19:04, Örs Vezér tér 19:30 

Kötelező felszerelés: (névvel v. egyéni jellel megjelölve)  
Cserkészruházat:  

● cserkészing, nyakkendő, nyakkendőgyűrű, egyszínű, nem farmernadrág, öv, 

● túracipő vagy bakancs (sapka, kalap – ha van) 

Utazás cserkészruhában, fedetlen fővel! 

Zacskóban: (ajánlott mennyiségek) 

● 5 váltás ing v. blúz v. póló 

● új (kék) csapatpóló 

● régebbi csapatpólók 

● 5 váltás fehérnemű, zokni  

● 2 db textil zsebkendő vagy papír zsebkendő igény szerint, 1 db wc papír   

● 1-2 db tábori nadrág (hosszú, pl. farmer), rövid nadrágok (nem forró 

nadrágok) 

● 1 pár tartalék cipő (lehetőleg hosszúszárú) 

● 1 pár strandpapucs - fürdéshez 

● 1 melegítő alsó, - felső  

● 1-2 db pulóver 

● 1db esőkabát v. esővédő 

● fürdőruha!   

● Diák-, személyi igazolvány és TB kártya (v. másolata, szülő elérhetősége) 

● cs. füzet (a jelenlegi), ceruza, radír, toll, 

● bérlet vagy 4 vonaljegy 

Egyéb kötelező felszerelés (névvel megjelölve): 

● kis hátizsák (1 napos kirándulásra), polifoam, hálózsák       

● 1,5l- es (!) kulacs v. 1,5l –es (!) flakon   

● 1 db bicska  

● bögre 

● 5 m erős zsineg, tartalék nejlonzacskók, 

● Kishátizsák (10-30l)  (1 napos túrára kell!),  

● zseblámpa (biztosítva, tartalékégővel, elemmel!) 

Élelem: 1 napi hideg élelem  

● zacskóban v. étel dobozban: száraz sütemény 

● 1 db kenyérruha (asztalterítőnek is, név!!!), 1 db törlőruha (név !!!) 

Mosdószerek:  zacskóban v. neszesszerben (név!!!) 

● fogkefe, fogkrém, szappan/ tusfürdő, fésű, tükör 

● törülköző alsó- és felsőtestre is  

Saját gyógyszerek /ha kell/, használati utasítással 

 5x3x2 poli B tabletta (kullancsriasztásra) 

Ajánlatos, nem kötelező felszerelés (névvel!!!) 

énekes könyv, Zselic térkép, iránytű, sapka  

Nem szabad hozni!!! elektronikus kütyüt (rádió, MP3 lejátszó, tablet, stb.), 

rágógumit, szeszes italt, mobiltelefont. 

Szabad hozni max. 500 Ft-ot, könyvet, hangszert, napszemüveget, labdát, távcsövet, 

szúnyogriasztót. 

Nyaklánc és fülbevaló csak saját felelősségre viselhető! 

Keretmese kellék: +1 db konyharuha, névvel ellátva! 

 
4 napnál nem régebbi egészségügyi nyilatkozat arról, hogy közösségbe mehet 

(mert az ÁNTSZ kérheti, és akinek nincs, azt hazaküldi). 
A http://kalazanti.cserkesz.hu/tabor/ címről letölthető! 

 
Kullancs-encephalitis elleni védőoltás! (Mindenki előzőleg egyénileg intézi.) 
 
Közös felszerelésbe hozni: 2 fő/1 üveg házi lekvár, sütemény, kekszek 
 
Névvel ellátott közös felszerelés (csomag) 

● leadása: július 4. péntek 17.30-19.30 óra 

● felvétele: július 18. péntek 19.00-20.30 óra 

http://kalazanti.cserkesz.hu/tabor/
http://kalazanti.cserkesz.hu/tabor/

