Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Kedves Mintatáborba készülő Kiscserkész! Kedves Szülő!
Szeretettel üdvözöllek! Nagyon örülök, hogy velünk táborozol! Ha már voltál máskor is akkor
tudod, ha pedig most jössz első alkalommal, biztos sejted, hogy milyen sok felfedezés, játék, mese,
ének, bábszínház, kézügyesség és sok-sok meglepetés vár Rád.
Találkoztál már Kukorica Jancsival? Hát Iluskával? És a Francia királlyal meg a követ-evő óriásokkal?
Törökországban voltál-e? Hát Indiában? Kukoricza Jancsi be fog mindenkinek mutatni. Ha már
találkoztál velük, nagyon fognak örülni, hogy még több kalandban részesíthetnek Téged.
Táborba érkezés: július 28.- án, csütörtökön 13:00 órakor a Nádas ház előtti téren.
Kérlek, ebédelve érkezzél a táborba és hozz magaddal uzsonnát, mert a konyha csak
vacsorával vár minket.
Gyere teljes kiscserkész egyenruhában (cserkészing, nyakkendő gyűrűvel, barna szoknya / rövidnadrág, barna zokni, sötét félcipő vagy bakancs).
Táborzárás:
Postacím:

augusztus 7.- én, vasárnap úgyszintén 13:00 órakor.
Hungarian Scout Camp, Fillmore, NY 14735
Tel.: 585-567-4849 (csak indokolt esetben használható).

Hozd magaddal a mellékelt felszerelési listán felsoroltakat és a jókedvedet ☺.

Kedves Szülők!
Külön fordulok Hozzátok egy fontos kéréssel. Ahhoz, hogy én jól végezhessem dolgomat, szükségem
lenne gyermeked “használati utasítására.” Milyen a Te gyermeked természete, szokásai (jó és
rossz)? Volt-e valaha táborban? Mik a lefekvési szokásai? Szed-e gyógyszert? Van-e allergiája? Az
iskolában külön képzésben részesül-e vagy Gyógypedagógiai képzésben vesz részt? Van-e viselkedési
zavara? (Pld. ADD, ADHD, Autism, Asperger’s, stb.) Biztosítalak, hogy minden információ, amit
közölnétek, bizalmasan lesz kezelve, de a tábor sokkal simábban fog menni, ha a megfelelő
információkkal rendelkezem. Köszönöm előre is ebben a segítségeteket!
Ha bármi kérdésed lenne, írj a katalinhlc@gmail.com címre.
Addig is cserkészszeretettel kívánok Neked jó munkát!

Siketné Holica Kati
Siketné Holica Katalin, cst.
Kcs. Mintatábor Parancsnok
2022. Május, Ottawa, ON
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Kcs. Minta Tábor 2022
Felszerelési Lista
Mindent két darab, LAPOS 20cm/8inch magas műanyag dobozba pakolni, hogy beférhessen
minden felszerelése szépen az ágya alá.
A gyermek neve legyen minden darabra ráírva.
Egy papírra leírni a doboz tartalmát, és a fedele belsejére ragasztani.




teljes kiscserkész egyenruha (ebben érkezünk a táborba)
hálózsák, pokróc , párna + alsó/felső lepedő, kedvenc maci
*vállfás ovis zsák - nem kötelező, de javaslom a szokásos ziplock megoldás helyett. (Az ovis zsák
vállfára akasztható, praktikus zsebekkel felszerelt, amiben könnyű tárolni a fehérneműket és
zoknikat. A válfa segítségével az ágy végén nyugodtan elfér.)
 10 alsónemű
 10 zokni + 5 cserkészzokni
 10 póló (T-shirt)
 6 rövid nadrág
 4 hosszú nadrág
 3 pizsama (1 meleg, 2 könnyű)
 4 pulóver (2 meleg és 2 könnyű)
 1 meleg kiskabát/dzseki (fontos!!!)
 Tornacipő, gumicsizma, strand papucs
 esőkabát
 vékony kesztyű
 fürdőruha
 2 nyári sapka (nap ellen)
 szennyes zsák (lehetőleg anyagból, pl. egy öreg párnahuzat)
 1 vállfa (a cserkészingnek)
Mosdófelszerelési zsák (műanyagból!): szappan (tartóban), hajkefe/ fésű/ hajgumi (ha kell), fogkefe,
fogkrém, fogmosópohár, kislavor, 2 nagy törülköző (vékony, könnyen száradó), 2 kis törülköző.
Csajka zsák (ANYAGBÓL!): KULACS, füles bögre, csajka (lapos tányér, mély tányér, illetve nyeles lábos), kés,
kanál, villa.
Kézügyességi doboz
Ragasztó, színes ceruzák, ceruza/hegyező/toll, fehér/színes papír, olló.
Egyéb
Szúnyogírtó, fényvédő (SPF 30), MAGYAR olvasnivaló és 10 db maszk.

A gyerekeknek nem lesz szükségük: bicskára, vízipisztolyra, elektromos játékokra, illetve
elemlámpára, mobil telefonra, így ne hozzanak magukkal!
** Egyéni orvosságot kérjük megcímezve névvel, utasítással ellátva a táborparancsnoknak
átadni!!
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Az ovis zsák







Az ovis zsák a váltó alsónemű tárolására szolgál. Megkönnyítjük a gyerek helyzetét, ha van ovis
zsákja, amiben könnyen megtalálja a ruháit.
A rendre nevelés eszközeként is kitűnően használható.
Válaszunk forgatható nyakú vállfát hozzá.
Gondoljunk arra, hogy a gyermek számára könnyen kezelhető legyen, ne essen ki a zsákból a vállfa,
amikor leemeli az akasztóról.
A jó ovis zsák kritérium, hogy könnyen kiemelhető belőle bármi, amire éppen szükség van, úgy, hogy
közben nem hullanak szanaszét a holmik. Legyenek rajta kisebb zsebek is, amelyekben a fehérnemű,
a fésű, egyéb apróságok tárolhatók.
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