
Télitábor, Pénzesgy őr 2016 
 

Egyéni tábori felszerelés /min./ 
 

Hátizsák  1 Alsónadrág  3 

Hálózsák  1 Sapka, sál, kesztyű  1-1 

Kiránduló kishátizsák  1 Zokni  4 pár 

Meleg ruha  megf.menny.  Téli cipő  1 

Póló  1 Papucs  1 

P. Zsebkendő 1 csomag  Melegítő  1 

Fogkefe, fogkrém  1-1 Hálóruha  1 

Szappan  1 Toalett papír  1 

Zsebkés  1 Törölköző  1 

Tányér 1 Madzag  3-4m 

Kanál, villa 1-1 Zseblámpa  x 

Ivóvizes palack /kulacs  1 Fényképezőgép  x 

Cserkész füzet, íróeszköz  1-1 Kispárna  x 

Varrókészlet  1 Esőkabát  1 

!Diákigazolvány  1   

 
A csomagolás kiscserkészeknek kettő részben történjen. A nagyobba a 
felszerelés, ahol minden felszerelés a táskán belül van (!) (1-3. osztályig ezt 
biztosan autóval szállítjuk), a kisebbe az egynapi élelem és a víz kerüljön.  
 
A felsorolt felszerelés kötelező, kivéve az x jelüeket. Hozható még könyv, 
SZÁNKÓ, sakk, kedvenc kabala, kártya. Nem ajánlott mobiltelefon hozatala, a 
vezetőség tagjai a 18-20 óra között telefonügyeletet tartanak. A tábor költsége 
december 9-ig befizetve 9.000Ft, mely az útiköltséget is tartalmazza. 
(Esetleges anyagi problémát kérjük jelezni!). December 9. utáni befizetés 
esetén 11000Ft, 
 
A zsebpénz legfeljebb 500Ft lehet. Gyógyszerszedésről, érzékenységről, 
allergiáról vagy diéta igényről kérem előzetes értesítésüket minden esetben!  
 
Gyülekező: 2016. December 27-én -kor a győri vasútállomás 
nagycsarnokában. Várható érkezés ugyanoda, december 30-án     -kor.  
(a pontos időpontokat a menetrendváltozás után hirdetjük) 
 
Utazás cserkészingben, nyakkendőben (a már fogadalmat/ígéretet tetteknek)!  
További felvilágosítás: 20/3-887-877   
 

Jó munkát!  
Pap Zoltán cst. pk. 
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