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MEGHÍVÓ

Európai Tisztikonferencia és Roverkonferencia
2017 március 3-5 Michelsberg

Kedves vezetők, kerületben, körzetben és csapatokban aktiv törzsemberek!
Szeretettel várunk minden cserkésztisztet, segédtisztet, és csapatban aktív felnőttcserkészt,
valamint rovert és öv-t az idei európai tiszti- és roverkonferenciára . A konferencia uj helyen lesz,
Ulm és Stuttgart között fekszik nagyon szép tájban.
Érkezés:
Kezdés/Vége :
Korhatár :

Péntek este 19.00-órától
Szombat reggel 8.45-kor / Vasárnap délben 13.30-ig
16 év (kivétel örsvezetök már 15 év töl)

Hely : Tagunszentrum Michelsberg1, 73337 Bad Überkingen-Oberböhringen,
http://www.gruppenhaus.de/begegnungs-%26-tagungszentrum-michelsberg-bad-Ueberkingenhs10118.html?freshseek=8&volltext=Ziel%3A+michels

az A8 as mellet Ulm és Stuttgart között.
Repülövel a Stuttgarti repülötér van legközelebb, utána München.
Problémáknál itt az én mobilom: 0049/174 67 80401
Felszerelés: A szokásos hálózsákon és fogkefén kívül, hozzon mindenki magának meleg ruhát a
szombat délutáni programhoz. Szükséges még lepedő és ágyneműhuzat is, ha nem akartok a
házban bérelni.. A házban házicipő szükséges.
Költségek: Egész idő: 55€, péntek-szombat: 30€, szombat – vasárnap: 40€,
csak szombat:12€
csak vasárnap: 12€
ágynemű: 7€
(Ha határidö után jelentkezzel 5€ felárat fizetsz a fenti arakra)
Csapatparancsnokok:
Naptár, évi-munkaterv, fényképek.
Nagyobb cserkészbolt rendeléseket kérlek elöre jelezétek.
Roverek és öv-k:
Külön Roverkonferencia lesz.
ROVERAKTIV: Továbbra is várunk jelentkezőket a “Roveraktív” versenyre:
Minden rovercsoport részt vehet azzal, hogy bemutat a konferencián egy akciót amit maga
szervezett. (túra, fellépés, kirándulás, stb.) A legjobb akció dijazva lesz.
Feltételek: legalább 3 rover 16 és 30 év között , a cspk nem vehet részt, és nem a cspk szervezi!
Fő díj: 50% egy kerületi rendezvényen 2017-ben. (Regös, AKI, Nyári tábor)
Jelentkezés:
Kérlek jelentkezetek nálam február 20 ig. Ha nem tudtok végig ottleni azt is irjátok meg. (Vezetök
és roverek egyaránt)
Jablonkay Péter: (pl.jablonkay@gmx.net, vagy +497433276314)
vagy használjátok a Doodle-t: http://doodle.com/poll/m9mz44k4rcrhtc43
Jó munkát!
Jablonkay Péter/ Grizzly

