Hungarian Scout Association in Exteris

Európai Vezetőképző Tábor 2019
Kedves Körzeti parancsnokok, Csapatparancsnokok és Vezetők!
Kedves Kiscserkészek, Cserkészek, Szórványok, Cserkészszülők!
A VK19-re szeretettel meghívlak Benneteket és csapataitokat! A különböző VK táborokra
már bejelentettétek jelöltjeiteket és kiképzőcsapataikkal már nagy lelkesedéssel szervezik a
VK táborparancsnokok a táboraikat. Kiképzésünkhöz viszont nagyon fontos a két
mintatáborunk is! Mostantól kezdve kiscserkészeink és cserkészeink jelentkezését is várjuk
az idei nyári VK táborra.
Általános tudnivalók mindenkinek
Érkezés: 2019. július 25., csütörtök 17:00 óra
A törzs és a kiscserkészsegédtiszti tábor már néhány nappal korábban kezdi táborát.
Táborzárás: 2019. augusztus 3., szombat kb. 14:00 óra
Aki nem akar fáradtan útnak indulni, maradhat az utótábor keretében és kipihenten
vasárnap indulhat haza.
Helyszín: Hárshegy cserkészpark
Cím: Ungarisches Pfadfinderheim, Mennersberg 8, D-92280 Kastl bei Amberg
JELENTKEZÉSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2019. június 26.
JELENTKEZÉS MENETE: Google online jelentkezés + tábordíj átutalása
Jelentkezések határidő után: A befizetési határidő után minden tábordíj 10€-val több lesz.
Határidő utáni lemondások: A befizetett tábordíjból 30 € kezelési költséget megtartunk.
A többit természetesen visszautaljuk.
A jelentkezés és befizetés mindenkire vonatkozik: jelölt, kiképző, táborozó, vezető
A VK résztvevőket a csapatparancsnokok habár már bejelentették, a különböző
nyomtatványok beszerzése, kitöltése, beküldése, illetve a tábordíj befiztése nekik is
szükséges. Róluk már tudunk, de az adminisztráció még hiányos.
FIGYELEM: A kiscserekésztanyára és a mintatáborra jelentkezők családjaik jelezzék
részvételi szándékukat csapatparancsnokjaiknak is! A csapatparancsnokok sokszor nem
tudják kik jelentkeznek a táborokba és szeretnék tudni, hogy egy – egy táborban ki képviseli
csapataikat.
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TÁBORDÍJ
Általános tábordíj 180 € egy háztartásból
2. táborozónak 160 €
3. táborozónak 140 €
4. illetve 5. táborozónak 120 €
KCSST jelöltek és azok számára, akik korábban érkeznek 216 €
Ha ez nehézséget jelent, akkor jelezd csapatparancsnokodnak.
Más kerületből, szövetségből érkező VK résztvevőnek tábordíját fedezi kérés alapján a
tábor.
FIGYELEM:

A tábori részvétel egyik feltétele az évi tagdíjak befizetése is!
A családos tábori segélyt csak ennek függvényében adjuk.

BEFIZETÉSI ADATOK
WEUP - Ung. Pfadfinder P. Grynaeus
Volksbank Stuttgart eG
IBAN: DE44 6009 0100 0281 7770 20
BIC/SWIFT: VOBADESS
Tábori pénztáros: dr. Grynaeus Péter
E-mail: peter@grynaeus.de
Az átutaláshoz a következőket legyetek szívesek odaírni:
- VK 2019
- résztvevő neve
- tábor (LŐV, FŐV, KŐV, KCSST, Minta, Tanya, Törzs)
- csapat városa
KORHATÁR
Az egyes VK táboroknak megszabott korhatára van:
LŐV, FŐV: 15 +
KŐV: 16+
KCSST: 19+
Egy évvel korábban írásbeli csapatparancsnoki kérés ellenében a VK VT illetve VK rajvezető
engedélyével vehet részt egy őrsvezető-, illetve segédtisztjelölt az illetékes kiképző táboron.
Amennyiben az első két napban a jelölt nem állja meg a helyét, a táborparancsnok átteheti
a jelöltet a mintatáborba.
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Kiscserkésztanyára a “Nagyjáték” korosztálya jelentkezhet: 8 – 10 év
Mintára pedig 10 – 14 éves kortól várjuk a fiatalokat.
FIGYELEM: 15 + cserkészek számára a létszámtól függően, a Minta tábor keretén belül
szervezünk koruknak megfelelő programot.
TANYA
A beérkezett befizetett tábordíjak sorrendeje alapján töltjük fel a rendelkezésre álló 12 lány
és 12 fiú férőhelyet.
FELKÉSZÜLÉS
A különböző őv- és kcsst jelöltek előfeladataikat már megkapták. Amennyiben ezzel
kapcsolatosan kérdések lennének, nyugodtan vegyétek fel táborparancsnokjaitokkal a
kapcsolatot.
ÉTKEZÉS
Speciális étrend is kérhető a táborozóknak (pl. laktózmentes, gluténmentes, vegetáriánus és
diabetikus) Kérjük, ezt az igényüket a jelentkezési lapon feltétlenül tüntessék fel! A
jelentkezéseket a táborban már nem lesz módunkban elfogadni! Vegán étkezést nem
tudunk biztosítani!
ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY
Németországban mindenki, aki gyerekkel, fiatallal foglalkozik erkölcsi bizonyítványát ki kell
kérje. A mellékelt nyomtatvánnyal ingyen megkapjátok.
Kinek kell? A németországi jelölteknek, kiképzőknek, vezetőknek, segédtiszteknek,
őrsvezetőknek, törzstagoknak
FOLYAMAT: Kikérés után csapatparancsnokjaitoknak bemutatjátok, aki a WEUP illetékes
felelős vezetőjének, dr. Gáll Júliának bejelenti, hogy látta.
Mindenki másnak, aki Németországon kívülről érkezik pedig egy számotokra elkészített
nyomtatványt kell majd aláírnia, amellyel igazoljátok magatokat.
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UTAZTATÁS
Egy buszt foglalunk érkezéskor Neumarktból → táborba és a tábor végén a táborból →
Neumarktba.
A busz költsége létszámfüggő ezért nem tudunk pontos díjat mondani, de számítsatok egy
útra ca. 4 – 6 euróval. A jelentkezés kötelez, aki időben nem mondja le ki kell fizesse az
utazási költséget.
Aki nem éri el ezt a buszt, önállóan, tömegközlekedéssel (busz) vagy taxival kell a táborba
eljutnia. A busz indulásáról hamarosan tájékoztatunk Benneteket.
MOBIL és elektromos készülékek
A tábor idejére begyűjtjük a különböző készülékeket, mert zavarja a tábori
életet.
Egy névvel ellátott borítékra legyetek szívesek írjátok rá, ill. tegyétek be a következőket:
- név / tábor
- E-Card (betegbiztosítasi kártya)
- személyi igazolvány
- zsebpénz: 10 – 15 € (írjátok rá pontosan mennyit tettetek bele)
- esetleges buszköltség (egy út ca. 4 – 6 €)
A különböző táborok, altáborok felelős vezetői
VK Tábor: Schenk Angyalka, cst.
KCSST: dr. Barcsay Ákos, cscst.
LŐV: Szabó Zsaklin, cst.
FŐV: dr. Győry András, cst.
KŐV: Kisgyörgy-Piroska Emese, cscst.
Kiscserkész mintatábor (tanya): dr. Koltai Mária, cscst.
Cserkész mintatábor: Póser Tibor, cst.
Törzs: Makovi András, cst.

djas@inode.at
barcsay.akos@googlemail.com
szabo.jacqueline@gmail.com
gyoery@gmail.com
e.piroska@lemax-office.at
koltai@gmx.de
tibor.poser@cserkesz.de
makovi@tanchaz.net

Türelmeteket és megértéseteket megköszönve,
szeretettel várok mindenkit idei VK táborunkba!
Jó munkát!
Schenk Angyalka cst.
Európai VK rajvezető / VK táborparancsnok
Mobil: +43 / 699 / 11516190 (WhatsApp)
Facebook / Messenger / E-mail: djas@inode.at
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MELLÉKLETEK
- Tábori szabályzat, egyben szülői nyilatkozat
- Erkölcsi bizonyítványt igénylő nyomtatvány
- Minta / Tanya meghívó
- Minta / Tanya felszerelési lista
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