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I. KERÜLET - EURÓPA
VK rajparancsnok

Arató László cscst., Kalchofen 28 , CH-9442 Berneck
Tel: +41 76 516 6922

email:

laszloarato@yahoo.com

Meghívó: Európai Vezetőképző Tábor 2015
2015 Július 30. – Augusztus 8.
http://cserkesz.de/vk2015

Kastl

https://twitter.com/KMCSSZ_VK2015

vk2015@cserkesz.de

Kedves Parancsnokok és Vezetők!
Szeretettel értesítelek az VK-tábor tudnivaló részletekről. Ismertessed ezt a csapatodban,
vezetőkkel, cserkészekkel és a szülőkkel.
Érkezés

2015. július 30, csütörtök 17:00 óra. (Igen, münchenieknek ki kell venni 1 napot)
Törzs, kcs-st és cs-st altáborok már néhány nappal korábban kezdik a munkát.

Táborzárás 2015. augusztus 8, szombat kb. 14:00 óra. Aki nem akar fáradtan útnak indulni,
maradhat az utótábor keretében és kipihenten vasárnap indulhat haza.
Hely

Hárshegy cserkészpark
Ungarisches Pfadfinderheim, Mennersberg 8, D-92280 Kastl bei Amberg

Korhatár

Az egyes altáboroknak van megszabott korhatár. Írásbeli csapatparancsnoki ajánlásra
egy öv vagy st jelölt egy évvel korábban vehet részt.

Határidők

VK résztvevőket a csapatparancsnokok már bejelentették.
Kcs-tanya, minta- és vándortábor jelentkezési határidő 2015. június 15.
Tábordíj befizetésnek határideje szintén 2015. június 15.

Jelentkezés

Írásban jelentkezel a mellékelt jelentkezési ívvel Grynaus Péternél (Petrus)
vagy pedig „on-line” a következő cím alatt:
http://cserkesz.de/vk2015

Költség

Általános tábordíj 180.- €. KST és ST jelöltek korábban érkeznek, nekik 216.- €.
Második cserkésznek egy háztartásból csak 160.- €, harmadiknak 140.- €, negyedik
és többnek 120.- €. Ha ez nehézséget jelent, akkor szóljj a csapatparancsnokodnak!
Más kerületből érkező VK résztvevőknek tábordíjat fedezi kérés alapján a tábor.
Befizetési adatok:
WEUP Ung. Pfadi SK VK2015,
P. Grynaeus Blumenstr. 5, 69488 Nieder-Liebersbach
Volksbank Weinheim: BLZ: 67092300
Konto: 2084 112
IBAN: DE56 67092300 000 2084 112
BIC: GENODE61WNM

Felkészülés

A külömböző őv- és st jelöltek már kapják a feladatokat az altáborparancsnoktól.

KMCsSz Európai Vezetőképző Tábor, 2015.7.30. – 8.8.2015 Kastl
Tábori
szabályok

A VK táborban mindenki példát mutat, és ezért úgy is viselkedjen.
A mellékelt tábori szabályok betartását nagyon komolyan veszem!

Felszerelés

Csatolt felszerelési lista szerint. Más a kiscserkésznek mint a nagycserkésznek!
A VK jelöltek még plusz felszerelési listát kapnak az altáborparancsnoktól.

A következő oldalakon találhatóak az altáborhoz való részletek. Kérdések esetén forduljál vagy a
megfelelő altáborparancsnokhoz, vagy közvetlen hozzám
Szeretettel, jó munkát!
Arató László cscst
I. Kerület VK rpk.
laszloarato@yahoo.com
Kcs. Őrsvezetőképző tábor
Parancsnok
Maitz Eszter cst.
Korhatár
Feltételek

Táborkezdés

Egerländerstr. 14
D-86415 Mering
+49 8233 210 612
esther.maitz@gmx.de
16 éves leszel 2015 december 31 előtt. Csapatparancsnoki kérésre lehet 15 év.
- A táboron elejétől végéig részt veszel
- Megálltad a magyarságismereti vizsgát és a gyakorlati vizsgát
- Elvégezted az olvasási különpróbát vágtató szinten
- Tábor előtti feladatok elvégzése és elfogadása
2015 július 30, csütörtök délután / este

Leány Őrsvezetőképző tábor
Parancsnok
Győri Kati cst.
Korhatár
Feltételek

Táborkezdés

Buday László utca 2
H-1024 Budapest
+0036 20 3769504
kati_gy@hotmail.com
15 éves leszel 2015 december 31 előtt. Csapatparancsnoki kérésre lehet 14 év.
- A táboron elejétől végéig részt veszel
- Megálltad a magyarságismereti vizsgát és a gyakorlati vizsgát
- Annyira tudod az anyagot, hogy el tudod magyarázni 10-13 éves gyerekeknek
- Elvégezted az olvasási különpróbát vágtató szinten
- Tábor előtti feladatok elvégzése és elfogadása
2015 július 30, csütörtök délután / este

Fiú Őrsvezetőképző tábor
Parancsnok
Győri András cst.
Korhatár
Feltételek

Táborkezdés

Koblenzerstr. 16
D-80993 München
+49 178 187 7665
gyoery@gmail.com
15 éves leszel 2015 december 31 előtt. Csapatparancsnoki kérésre lehet 14 év.
- A táboron elejétől végéig részt veszel
- Megálltad a magyarságismereti vizsgát és a gyakorlati vizsgát
- Annyira tudod az anyagot, hogy el tudod magyarázni 10-13 éves gyerekeknek
- Elvégezted az olvasási különpróbát vágtató szinten
- Tábor előtti feladatok elvégzése és elfogadása
2015 július 30, csütörtök délután / este
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Kcs. Segédtisztképző tábor
Parancsnok
Csernay Roberta cst.
Konthur Kriszti cst.

Wassergasse 5b
+43 676 702 5766
Stewardstrasse 7
+49 177 796 0291

A-2700 Wiener Neustadt
fam.csernay@gmail.com
D-14169 Berlin
k.szanto-konthur@gmx.de

Korhatár

19 éves leszel 2015 december 31 előtt. Csapatparancsnoki kérésre lehet 18 év.

Feltételek

- A táboron elejétől végéig részt veszel
- Elvégeztél egy alap elsősegély tanfolyamot, ami államilag elő van írva
országodban a jogosítványhoz. (pld. vöröskereszt, ASB, ADAC és Co.)
- Elvégezted az olvasási különpróbát szárnyaló szinten
- Megálltad a magyarságismereti vizsgát és a gyakorlati vizsgát.
- Annyira tudod az anyagot, hogy el tudod magyarázni 14-16 éves cserkészeknek.
- Tábor előtti feladatok elvégzése és elfogadása
2015 július 28, Kedd délután 14:00-kor.

Táborkezdés

Cserkész Segédtisztképző tábor
Parancsnok
Maitz László cst.

Egerländerstr. 14
+49 8233 210 612

D-86415 Mering
laszlo.maitz@gmx.de

Korhatár

19 éves leszel 2015 december 31 előtt. Csapatparancsnoki kérésre lehet 18 év.

Feltételek

- A táboron elejétől végéig részt veszel
- Elvégeztél egy alap elsősegély tanfolyamot, ami államilag elő van írva
országodban a jogosítványhoz. (pld. vöröskereszt, ASB, ADAC és Co.)
- Elvégezted az olvasási különpróbát szárnyaló szinten
- Megálltad a magyarságismereti vizsgát és a gyakorlati vizsgát.
- Annyira tudod az anyagot, hogy el tudod magyarázni 14-16 éves cserkészeknek.
- Tábor előtti feladatok elvégzése és elfogadása
2015 július 28,kedd délután 14:00-kor.

Táborkezdés
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Tanya (Kcs. Mintatábor)
Parancsnok
Baurain-Eberth Asztrid st.

Korhatár
Feltételek
Táborkezdés
Korlátozás

Nikolastrasse 21
+49 178 782 9481

7 éves leszel 2015 december 31 előtt, de még nem 10 éves.
- Csapatban már kiscserkész
- Táboroztál már csapatoddal együtt
2015 július 30, csütörtök délután / este
Mivel a cserkészházban csak 12 kcs. fiú és 12 kcs. leány fér el, esetleg
nem tudunk mindenkit befogadni. Jelentkezési sorrend lesz ilyenkor a döntő!

Cs. Mintatábor és Vándortábor (Rover)
Parancsnok
Arató László cscst.
Kalchofen 28
+41 76 516 6922
Jánosi Lindroos Caroline
Feltételek
Korhatár
Táborkezdés
Fontos tudni

D-84034
Landshut
astrid_baurain-eberth@gmx.de

CH-9442
Berneck
laszloarato@yahoo.com
lindroos.caroline@gmail.com

Aktív cserkész vagy és táboroztál már sátorban
10 éves leszel 2015 december 31 előtt, de nem több mint 13 éves.
2015 július 30, csütörtök 17:00
Idén a vándor-korosztály nem „vándor” gyalog-mozgótábor, hanem portya
kivételével a cserkészpark területén marad izgalmas programokkal.
Építkezünk, videókat készítünk, és adunk lehetőséget a 3 sastoll próbára.

