Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

TISZTIKONFERENCIA PROGRAM ÉS MEGHÍVÓ
Szeretnél barátaiddal találkozni? Élvezetes programokon részt venni? Több cserkészvezetőt megismerni?
Gyakorlati ötletekkel gazdagodni? Játszani, tábortűzen és táncházon résztvenni? Gyere el, hozz magaddal
barátot és ott találkozzatok Buffaloban!

október 28. - péntek
19:00 Beérkezés távoliaknak, harapnivaló, ismerkedő játékok, társalgás

október 29. – szombat
8:00

Könnyü reggeli és regisztrálás

9:00

Tisztikonferencia megnyitása, csoportok kialakítása

9:30

Vezetői műhely: Inni, nem inni vagy mikor inni – a cserkészvezetők hol húzzák meg a határt? Hogyan
lehet elválasztani a „társadalmi baráti buli” szokásait a „cserkészvezetői buli” szokásaitól? Milyen jó
vagy rossz példákat tapasztaltál idáig? Te hogyan intéznél el esetleges nem kivánatos eseteket?
9:30 - 1:30

Intézőbizottsági gyűlés

11:30 Játék és egyéb témák - a testnevelés fontossága munkatervünkben és összejöveteleink, táboraink alatt
13:00 Ebéd
14:00 Vezetői műhely beszámolója, javaslatok megbeszélése, játék, társalgás
15:30 Ki a szabadba - elfelejtett játékok bemutatása és játszása
17:30 Egyéb témák - cserkész app, szolgálat
18:00 Szentmise és Istentisztelet, vacsora, tábortűzi előkészület, társalgás
21:00 Tábortűz, táncsház, sport, játél, társalgás

október 30. - vasárnap
8:00

Reggeli

9:00

Vezetői műhely: 2017 VK – mik a táborainknak céljai, gondjai és hogyan tudunk esetleges kommunikáció vagy hozzáállási különbségeket áthidalni és utódokat nevelni? Milyen hírei vannak a különböző
táboroknak? Milyen újítások voltak és még milyenekre lenne szükség? Mik a tulajdonságai egy jó
kiképzőnek, táborparancsnoknak? Te hol szeretnél szolgálni?

11:00 Játék
11:30 Vezetői műhely: Hogyan néz ki a VK vezetői lista 5-10 év múlva?
12:30 Ebéd / Zárás (13:30)

KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435

Az idei központi tisztikonferenciát ismét a buffaloi Harvest Houseban (1782 Seneca Street, Buffalo, NY 14210)
fogjuk megszervezni. A Harvest House sok érdekességgel kecsegtet, nemcsak könnyen megközelíthető, de
kitűnő szórakozási lehetőségeket, kellemes, konferenciára alkalmas termeket és nem utolsósorban
sportpályákat biztosít a számunkra. A konferencián részt vehet minden segédtiszt, cserkésztiszt,
cserkészcsapattiszt és felnőttcserkész.
A konferenciára kérünk mindenkit, hogy legkésőbb október 28-án reggel 9:00 órára érkezzen meg.
Szeretnénk, ha mindenki a helyszínen lenne elszállásolva, a Harvest Houseban. Az ellátásról nagy szeretettel és
finomságokkal gondoskodunk, pénteken harapnivaló, szombaton könnyű reggeli, ebéd, vacsora, vasárnap pedig
reggeli és ebéd vár mindannyiunkat. Megjelenés cserkészruhában, de hozzatok kintlétre is megfelelő ruhát,
valamint hálózsákot, légmatracot.

1. Kérjük, hogy mindenki a weben keresztül jelentkezzen október 25-ig:
Ha kattintással nem működik a "link", akkor másold be az internet keresőd vezérlő sorába.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2F2rGLJOFVgq5ed4VI7Jw4_lFqsf0Trr_GYsncP8TUsK7A/viewform

2. „Paypal”-el is könnyen lehet előre fizetni:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=9FWZSL5D3C9MY
Írjátok a paypal megjegyzés kockába, hogy „tisztikonferencia” és a 3%-os kezelési költséget is hozzá lehet adni.

USA 24 éven felüli részvételi díj:
$75 dollár (2 éjszaka+4 étkezés)
$60 dollár (1 éjszaka+4 étkezés)
$45 dollár (4 étkezés)

USA 24 éven aluli részvételi díj:
$60 dollár (2 éjszaka+4 étkezés)
$45 dollár (1 éjszaka+4 étkezés)
$35 dollár (4 étkezés)

CAN 24 éven felüli részvételi díj:
$60 dollár (2 éjszaka+4 étkezés)
$45 dollár (1 éjszaka+4 étkezés)
$35 dollár (4 étkezés)

CAN 24 éven aluli részvételi díj:
$45 dollár (2 éjszaka+4 étkezés)
$35 dollár (1 éjszaka+4 étkezés)
$25 dollár (4 étkezés)

Szeretnél barátaiddal találkozni? Élvezetes programokon részt venni? Több cserkészvezetőt megismerni?
Gyakorlati ötletekkel gazdagodni? Játszani, tábortűzen és táncházon résztvenni?
Gyere el és hozz magaddal barátot vagy ott találkozzatok Buffaloban!

