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MEGHÍVÓ:

Szertár avatásra augusztus 11./ Kastl

Kedves Vezetők, kedves Szülők, kedves Cserkészbarátok!
Szeretettel meghivunk mindenkit az új szertárunk avatásához.
A fa szerkezet már május ota vár a felálitására, de mivel még csak most kaptuk meg az épitési
engedélyt julius 22. én kezdjük a betonozási munkákat. De ha lesz elég segitő kéz, akkor a tábor
végére el is készül az új szertárunk.
A szertár két szintes lesz, hogy a kerületi tábori felszerelés ami közel 20´000€ értékü elférjen.
Alul egy 3m nagy kapun keresztül lehet bemenni ahol sok polc van sátraknak és
konyhafelszerelésnek, fönt egy galleriával meg egy kis szobával a szertárosnak, közepén pedig egy
üres hely ahol 6m magasságig a vizes sátrakat lehet szükség esetén felhúzni
A szertár avatást péntek délután 16 orakor tartjuk cserkészparkunkban Kastlban.
Idörend:
Péntek:
16 ig érkezés és sátorverés (a vendégek számára van hely a nagy réten)
16.00 fogadás melynek keretében bemutatjuk a cserkészet helyzetét és terveinket.
17.00 szertár avatás
17.30 a tábor és cserkészpark megtekintése a határok mentén.
18.00 a tanösvény megtekintése érdekeltek számára.
18.30 vacsora a tábori konyhárol
20.30 tábortüz
Szombat:
A tábori rendet követjük (előreláthatoan):
7.30 reggeli
8.00 bontás (minden segitő kéznek örülünk, hisz ez lesz az uj szertár beiktatása!)
13.00 ebéd, Zászlolevonás, Tábor zárás, utána még rendrakás a ház körül és a táborhelyeken.
Szállás:
Étkezés:
Alkohol:

saját sátorban, vagy Hotelban a faluban.
A tábori konyha lát el minket is.
Mivel cserkésztáborban vagyunk, nem lehet alkoholt fogyasztani a táborhelyen.
Aki még is szeretne, annak vagy a faluba vagy a Sportheimba kell menni.
Költségek:
10€
Résztvételt jelezzétek nekem: Jablonkay Péter 0049/174 67 80401, pl.jablonkay@gmx.net
Mindenkit szeretettel várunk, bővebb információt nálam kaptok.
Jó munkát!
Jablonkay Péter

Továbbra is várunk segitöket, hogy a szertárt idöre elkészítsük.
A nyári tábor alatt szeretnénk folytani a munkálatokat, hogy a tábor végére már az új helyre tudjuk
pakolni a felszerelést. Azért a következő munkálatok vannak tervezve:
1a.
1b.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(9.

Az alap bevasalása és betonozása (Julius 22/23)
Az alap betonozása (Julius 29)
A régi szertár lebontása (Augusztus 3)
Építőállvány felállítása (Augusztus 4)
A falak felállítása (Augusztus 5)
A tetőszerkezet állítása, lécezése és befedése tetőcseréppel (Augusztus 5– 6)
Ajtók és a galleria beszerelése (Augusztus 7-8)
Polcok beszerelése (Augusztus 9)
Külső deszkaborítás felszerelése (Augusztus 10-11)
Lépcső beszerelése és a felső szint (galéria) kiépítése)

Kezdés:
Vége:
Szállás:
Étkezés:
Felszerelés:
Alkohol:

2017 július 29. szombat reggel 8 kor kezdjük
2017 augusztus 12. szombat délben fejezzük be.
Jurtában (aki akar, az saját sátort is hozhat)
A tábori konyha lát el minket is.
Akinek van csavarbehajtója és körfűrésze, annak örülnénk.
Mivel cserkésztáborban vagyunk, nem lehet alkoholt fogyasztani a táborhelyen.
Aki még is szeretne, annak vagy a faluba vagy a Sportheimba kell menni.
Résztvételi díj: Mint minden cserkészvezető, mi is a tábordíjnak csak a felét fizetjük.
Az összeget a táborban kell befizetni.
Egész időre 90€ illetve napi 6€ (Benzinszámlákat szintén be lehet nyújtani.)
Ebben benne van az ingyenes fürdőlátogatás is.
Résztvételt jelezzétek okvetlenül nekem: Jablonkay Péter 0049/174 67 80401
Mindenkit szeretettel várunk, akár csak egy (pár) napra is. Bővebb információt nálam kaptok.
Jó munkát!
Jablonkay Péter

