Csapattábor 2013
Kedves Szülők!
Szokásunkhoz híven idén nyáron is megszervezzük cserkésztáborunkat, ami az egész éves
cserkészmunka megkoronázása. A tábor tervezett helyszíne a Komárom-Esztergom megyei
Vértessomló melletti erdőrész, időpontja pedig 2013. 07. 05 - 14. Kérjük, amennyiben tehetik,
ezen időpont figyelembevételével tervezzék családi nyaralásukat, illetve egyéb programjaikat,
hogy gyermekük ne maradjon le erről az egyedülálló lehetőségről!
A tábor várható költsége idén is 20.000 forint körül lesz, melyből kérjük, 8.000 ft-ot 2013.
04. 30-ig szíveskedjenek befizetni, így 1000 Ft kedvezményt tudunk biztosítani a tábor teljes
költségéből.. A tábor végleges összegéről a későbbiekben adunk tájékoztatást. Nyitottunk egy
külön bankszámlát a csapat részére, így a tábordíjat idén kérjük, a 11773425-03015869
bankszámlaszámra (OTP Bank, számlatulajdonos: Kocsis Alex) utalják a könnyebb
kezelhetőség és a vásárlás megkönnyítése érdekében. Továbbá kérjük, hogy pontosan 8.000
ft-ot utaljanak a későbbi félreértések elkerülése végett. A közleményben tüntessék fel
gyermekük nevét és őrsének nevét. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a munkánkat
megkönnyítendő, legyenek szívesek időben befizetni az előleget.
Ha lehet, kérjük éljenek az banki átutalás lehetőségével, de természetesen az őrsvezetőknél
továbbra is lehetőség van készpénzes fizetésre. Amennyiben valakinek nehézséget jelent a
tábor teljes díjának kifizetése, kérjük, jelezze az őrsvezetőknek, vagy nekem. Anyagi okokból
senki ne maradjon ki a cserkésztáborból.
A tábor programja az előző évekhez hasonlóan tartalmaz majd táborépítést, kirándulást,
strandolást, tábortüzeket, meglepetéseket. Amennyiben gyermekük nem kapott még
védőoltást a kullancs által terjesztett agyhártyagyulladás ellen, és tervezik ennek beadatását,
érdemes már most felkeresni a háziorvost ezzel kapcsolatban.
Június elején szülői értekezlet keretében tájékoztatjuk majd a kedves szülőket a tábor pontos
részleteiről, addig is bátran forduljanak kérdéseikkel az őrsvezetőkhöz, rajvezetőkhöz, vagy
hozzám!
Üdvözlettel:
Herczeg Zsuzsanna
Csapatparancsnok
Gödöllő, 2013. 03. 11.

Csapattábor 2013
Kedves Szülők!
Szokásunkhoz híven idén nyáron is megszervezzük cserkésztáborunkat, ami az egész éves
cserkészmunka megkoronázása. A tábor tervezett helyszíne a Komárom-Esztergom megyei
Vértessomló melletti erdőrész, időpontja pedig 2013. 07. 05 - 09. Kérjük, amennyiben tehetik,
ezen időpont figyelembevételével tervezzék családi nyaralásukat, illetve egyéb programjaikat,
hogy gyermekük ne maradjon le erről az egyedülálló lehetőségről!
A tábor várható költsége idén is 14.000 forint körül lesz, melyből kérjük, 6.000 ft-ot 2013.
04. 30-ig szíveskedjenek befizetni. A tábor végleges összegéről a későbbiekben adunk
tájékoztatást. Nyitottunk egy külön bankszámlát a csapat részére, így a tábordíjat idén kérjük,
a 11773425-03015869 bankszámlaszámra (OTP Bank, számlatulajdonos: Kocsis Alex) utalják
a könnyebb kezelhetőség és a vásárlás megkönnyítése érdekében. Továbbá kérjük, hogy
pontosan 6.000 ft-ot utaljanak a későbbi félreértések elkerülése végett. A közleményben
tüntessék fel gyermekük nevét és őrsének nevét.
Ha lehet, kérjük éljenek az banki átutalás lehetőségével, de természetesen az őrsvezetőknél
továbbra is lehetőség van készpénzes fizetésre. Amennyiben valakinek nehézséget jelent a
tábor teljes díjának kifizetése, kérjük, jelezze az őrsvezetőknek, vagy nekem. Anyagi okokból
senki ne maradjon ki a cserkésztáborból.
A tábor programja az előző évekhez hasonlóan tartalmaz majd táborépítést, kirándulást,
strandolást, tábortüzeket, meglepetéseket. Amennyiben gyermekük nem kapott még
védőoltást a kullancs által terjesztett agyhártyagyulladás ellen, és tervezik ennek beadatását,
érdemes már most felkeresni a háziorvost ezzel kapcsolatban.
Június elején szülői értekezlet keretében tájékoztatjuk majd a kedves szülőket a tábor pontos
részleteiről, addig is bátran forduljanak kérdéseikkel az őrsvezetőkhöz, rajvezetőkhöz, vagy
hozzám!
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