Kedves cserkészek, kedves szülők!
A 2022-as Minta Táborba szívesen várunk minden 10 éven feletti cserkészt. Ez a tábor egy
kíváló alkalmat ad a résztvevőknek kinti életet élni, játszani, cserkésztudásukat gyakorolni,
sátorozni, portyázni, megismerni új magyarul beszélő gyerekeket, barátkozni, önállóságot és
önismeretet fejleszteni és még sok külön módon fejlődni. A tábor július 28 és augusztus 7
közt tartjuk meg. Részletes tudnivalók a következő lapon találhatóak.
A tábor első napján (július 28) a tábori konyha csak vacsorára nyílik, így azt kérjük, hogy a
cserkészek saját ebédjüket bíztosítsák az első tábori napon.
A tábor alatt sátorban alszik mindenki és kint töltjük majdnem minden percünket. Ezért
nagyon fontos, hogy a résztvevők helyes felszereléssel jöjjenek táborba.
Különösen fontos, hogy olyan portyázási bakancsba jöjjenek, ami már be van törve (legalább
5 mérföldet jártak benne) és nem töri fel a lábukat. Rámás hátizsákba („frame pack”-be)
pakoljanak úgy, hogy az eső és ázás ellen is védve van a felszerelés (vízálló zacskóba rakni a
ruhákat, stb.). A rámás hátizsák olyan legyen, hogy kényelmesen lehessen portyázni vele. (Ne
félj, nem a teljes felszereléssel kell majd portyázni.) A teljes felszerelési lista a
harmadik lapon található. A cserkészek inkább pakoljanak maguknak, hogy
tudják azt, hogy melyik felszerelésük hol található.
Kedves cserkészek, egy nagy kaland vár rátok a táborban és igyekszünk élvezetes, izgalmas és
egyben egészséges és nevelő programot megvalósítani. Kedves szülők, köszönjük, hogy ránk
bízzák a gyerekeiket tíz napra. Nagyon szívesen válaszolok akármilyen kérdésre vagy
érdeklődésre. Mobilszámom és emailcímem alul találhatóak. Nagyban várom, hogy
júliusban és augusztusban találkozzunk.
Jó munkát!
Latkóczy László
Táborparancsnok
142 Paseo De La concha #A
Redondo Beach, CA 90277
(310)490-1631
koppanyvezer@gmail.com

2022. május 7, Los Angeles, CA

Tábori Tudnivalók
TÁBORHELY:

Sík Sándor Cserkészpark
10993 County Road 15, Fillmore N.Y.

LEVELEZÉSI CÍM:

Hungarian Scout Camp, Rd. 1, Box 99, Fillmore N.Y. 14735

TELEFON:

585-567-8594. A tábor résztvevői a telefont csak kivételes és
indokolt esetben, táborparancsnoki engedéllyel használhatják.
A tábor ideje alatt a táborozóknál nem lesz mobil telefon.

TÁBORDÍJ:

Csapaton keresztül fizetendő június 4-ig.

BEÉRKEZÉS:

Július 28-án (csütörtök) du. 1 órára (inkább korábban), a
Minta táborhelynél a Nádasházzal szemben.

TÁBORZÁRÁS:

Augusztus 7-én (vasárnap) du. 1 órakor ér véget. Tábornyitás
után és táborzárás előtt látogatókat vezetői engedély
nélkül nem fogadunk!

TÁBORI EGÉSZSÉGÜGY:

A cserkészek a csatolt egészségügyi ívet kitöltve és aláírva
hozzák magukkal a táborba.

FELSZERELÉS:

A felszerelési listát lásd a következő oldalon. Ami különösen
fontos az vastag betűvel hangsulyozva van. (De amúgy
ott minden fontos.)

2022 VK - Sík Sándor CsPark- Csomagoláshoz tanácsok
1. Ne várj az utolsó pillanatig hogy csomagolj. Sokkal több ideig tart egy 10 napos táborra becsomagolni, mint
gondolnád.
2. TE csomagold be saját felszerelésedet. Fontos hogy TE tudd hogy hol találod meg azt amit keresel.
3. Rámás hátizsákba csomagolj. Fontos hogy Neked megfelelő legyen a hátizsák mérete. Ha kisebb
termetű vagy, kisebb hátizsákot bírsz csak el. Ahogy Te nősz, a hátizsákod mérete is kéne nőjön. Egy
hátizsák drága lehet, így inkább kérjetek kölcsön egy cserkésztestvértől.
4. A hátizsákodra kösd rá a hálózsákodat és matracodat. Portyára megyünk és szükséges lesz a rámás
hátizsák. A képen látsz egy példát.
5. Zsákrendszert találj ki amelybe rendszerezed a ruháidat és
felszerelésedet. Lásd a képeket.

6. Javasoljuk, hogy ládába csomagold be azt ami
nem fér bele a hátizsákodba. Biztosítsd hogy Te
magad tudod cipelni az összes felszerelésedet. Te
fogod cipelni a Park kaputól a táborhelyedig. Ne csomagolj szemeteszsákba vagy nylon
szatyorba.
7. A reggeli és esti mosakodás az őrsi körletben történik. Nagyon fontos, hogy
mindenkinek legyen saját mosdótálja (lavor). Szükséges a mosakodás, mert csak minden második nap
tusolunk.
8. Minden elektronikus műszereket (i-Pod, mp3, mobil/okostelefon stb.) hagyjátok otthon. De ha mégis
elhoznátok, a tábor első napján add be a táborparancsnoknak, és mi majd száraz helyen tároljuk és a tábor végén
visszakapjátok.
9. Függőágyakat ne hozzatok. Minden táborozó sátorban alszik.
10. Legyen rajta minden felszereléseden és ruhádon a neved.
11. A táborban nem az édesanyád, hanem az őrs felel a rendért az őrsi körletben. Ezért se hozzatok felesleges
felszerelést mert nem lesz helyetek a sátorban. A képen látjátok
hogy milyenek lesznek az őrsi sátrak.
12. Sík Sándor Cserkészparkban az időjárásnak minden
végletét meg szoktuk élni: hőségtől- fagyig, verőfényes
napsütéstől - zuhogó esőig. Vegyétek komolyan a felszerelési
listát. Nem hiába írtuk a listára a gumicsizmát és esőköpenyt.
13. Kis hátizsák alatt iskolatáskát értelmezünk. Lásd a képet.

2022 Minta Tábor - Felszerelési Lista
Rámás hátizsákban csomagolva, vízálló zacskóban (nagy zip lock vagy hasonló)
(hogy ha esik az eső, akkor szárazon maradjon a felszerelés)
Ruhanemű
◻ 2 hosszú nadrág (inkább drapp vagy kheki)
◻ 3 rövid nadrág
◻ 2 pulóver
◻ 11 póló (sima vagy cserkész/magyar jellegű – illetlen
felirat nélkül)
◻ 1 fürdőruha
◻ 11 váltás alsónemű
◻ 11 pár zokni (egyenruhán kívül, ezekből legyen 2-3
vastagabb gyapjú vagy hasonló ami jó a portyázásra)

Cserkész egyéni felszerelés
◻ Bicska / zsebkés
◻ Iránytű
◻ Gyufa
◻ 100’ láb kötél vagy spárga (amivel fogtok építeni)
◻ Zseblámpa pót elemekkel vagy fejlámpa
◻ Varrókészlet (több tű, cérna, fonal, gombok stb.)

Cserkészegyenruha FONTOS!
◻ 2-3 (vagy több) cserkészing (csapatszámoddal, Hungária
és Fórum jelvénnyel ellátva)
◻ 2-3 barna cserkész szoknya (lányoknak)
◻ 3-4 drappszínű rövidnadrág- (fiúnak és lányoknak)
◻ Cserkész nyakkendő
◻ Nyakkendő gyűrű
◻ legalább 3-4 pár barna (lányoknak) v. zöld (fiúknak)
zokni (de összesen 14+ pár zokni)
◻ Cserkész nadrágszíj

Mosdófelszerelés
◻ Szappan, kis sampon
◻ Fogkefe, fogkrém
◻ Fésű
◻ Kéztörlő, vékony fürdő törülköző (fürdéshez)
◻ Lavór (reggeli arc/kéz mosásra)
◻ Papírzsebkendő
◻ Dezodor
◻ Hígéniai kellékek

Cipők
◻ Tornacipő
◻ Bakancs (portyázó bakancs, betőrve, inkább vízálló)
◻ Gumicsizma
◻ Szandál

Egyéb
◻ Szennyeszsák (anyagból, szellőzhető)
◻ Sapka vagy kalap (nap ellen)
◻ Napkrém
◻ Szúnyogírtó
◻ Meleg sapka
◻ Munkakesztyű

Éjjelre
◻ Hálózsák, esetleg pokróc
◻ Kis párna
◻ Kis ponyva
◻ Tábori matrac ( „camp pad” féle, összegurítható vagy
összehajtható)
◻ Pizsama

Csajkazsák (anyagból, ami felakasztható)
◻ Csajka vagy nyeles kis fazék és tányér
◻ Evőeszköz (kés, villa, kanál)
◻ Bögre
◻ 2 db Törlőrongy (konyharuha)

Kabátok
◻ Meleg kabát (lehet téli)
◻ Eső kabát (vízálló)
Kis hátizsákban csomagolva
◻
◻
◻
◻

Cserkészkönyv (ha van)
Íróeszközök
Füzet
Színes ceruzák és / vagy tollak

◻ Ragasztószallag
◻ Olló
◻ Vonalzó

◻ Egészségügyi ív (kérd el csapatparancsnokodtól)

