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III Akadályverseny körlevél
Kedves Csapatparancsnok,
Ez a harmadik és utolsó Akadályverseny körlevelünk, aminek fő témája az Akadályverseny tábor logisztikája.
Akadályverseny kerettörténet nagyvonalakban
Az idő kronológiájában, Atilla esküvőjével foglalkozunk (Mikolthoz). A hun nép az ország minden részéről
összejön megünnepelni Atillának esküvőjét. A hétvég folyamán kiderül, hogy Atilla meghalt a nászéjszakán.
Emiatt a hun nép elsősorban siratni fogja Atillát, azután az esedleges bűnöseket fogják megkeresni. Rádásul,
mindegyik hun törzsnek lesz külön- külön célja amit el kell érjen, most hogy Atilla nincs többé.
Pálya meghivó levelek és felszerelés figyelmeztetés
Mindegyik pálya meghívó levelét ezzel a levéllel küldjük. Ezeknek tartalma egy külön meghívó levél az
őrsöknek, esetleges tábor előtti feladatok, jelmez leírása és felszerelés lista.
Szeretném külön hangsúlyozni, hogy fontos az őrsnek megérkezni a helyes felszereléssel – ez egy cserkész
tábor. Volt alkalom múlt AKI táborokban, hogy az őrsök őrsi sátor és bogrács nélkül jelentek meg, és elvárták,
hogy valaki ott teremtsen nekik felszerelést. A felszerelést ott helyben nem tudjuk pótolni, így most szólunk,
hogy akkor az őrsnek gondjai lesznek belőle, illetve el kell viselniük következményeit a hiányos felszerelésnek.
Múlt évben volt olyan őrs, aki nem tudta hol kell jelentkezzen. Mindegyik meghivó levelében megírjuk, hogy
hol és mikor kell jelentkezni. A csatolt Sík Sándor térképen is be van jelölve. Ha ez az első akadályversenye egy
őrsnek, kérjük szépen, hogy a parancsnok vagy más felelős vezető elkísérje az őrsöt a táborhelyre.
Hivatalos és őrsi jelentkezés
Ha még nem jelentettétek be az őrsötöket, kérjük jelentsétek be a Google Docs-ba https://goo.gl/gRhGRB.
Ezen kívül kérjük, hogy az adatbázison keresztül is hivalatosan jelentsétek be a cserkészeket, pontozókat stb.
akik résztvesznek az AKI-n, ha ezt még nem tettétek meg, és ne felejtsétek az őrsök nevét is beírni erre az
eseményre: https://kmcsszadat.org/login.asp
Ha van gondotok a weboldallal, kérem írjatok Tábor Beának: jelentkezes@kmcssz.org
Tábordíj kifizetése & regisztrálás
A tábordíjak a következők:
Kanadai

Amerikai

Cserkész

$30 USD

$35 USD

Pontozó

$30 USD

$35 USD

Diák Pontozó

$25 USD

$30 USD

Az egészségügyi űrlapot másold le elég példányban, hogy minden cserkész és pontozó részére jusson.
Cserkészek és pontozók kötelesek kitölteni az űrlapot és azt a regisztrálásnál leadni. Csak teljesen kitöltött és
aláírt űrlapokat fogadunk el.
A regisztrálás a Cserkészbolt barakkban szombat reggel 8-kor kezdődik és egészen ebédig tart, Tábor Bea
vezetésével. Lehet csekkel, készpénzzel (ez a legkönnyebb), vagy hitel kártyával fizetni. Előre is lehet fizetni
paypal-en keresztül, erről is írjatok Beának.
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Étel Szervezés
Mint minden évben, kérjük, hogy a gyerekek hozzanak magukkal szombatra reggelit és ebédet. A táborban
kapnak szombaton vacsorát és vasárnap reggelit.
Szeretném külön hangsúlyozni, hogy fontos kitölteni az egészségügyi jelentést a Google Docs-ban. Múlt évben
volt súlyos allergia gond, ahol az egyik cserkész halálosan allergikus “chickpea”-ra és véletlenül hummus volt az
előétel, mivel Tibetben játszódott le a kerettörténet.
Ha szeretnél kérni a főkonyháról vasárnapra útravaló szendvicseket, kérem írd meg minél előbb, hogy hány
személynek kellene, illetve jelentsd a helyes Google Docs-ban https://goo.gl/gRhGRB.
Péntek esti érkezés
Ha péntek este érkezik csapatod, kérem írd meg nekem minél előbb, hogy hány fiú és hány leány érkezik
https://goo.gl/gRhGRB. Igyekszünk mindenkit barakkban elhelyezni. Csak a cserkészekért felelős vezetőket
számítsátok bele a létszámba, mert a pontozók péntek este már sátorban alszanak.
A korábban érkezők igyekezzenek helyet hagyni a barakkokban a késői érkezőknek. A késői érkezők
igyekezzenek csendben elrendezni alvóhelyeiket a barakokkban.
Péntek este minden 18 éven aluli cserkész részére éjfél a hivatalos tábori takarodó időpontja (ha éjfél után
érkeznek, akkor rögtön feküdjenek le). A 18 éven felüliek is bölcsen határozzanak, hogy másnap bírják a
menetet. Kérem ezt a parancsnokok vagy a csapatért felelős vezetők ellenőrízzék és hajtsák végre.
Altalános Tábori Emlékeztetők







Ha valakinek lenne gondja a tábor alatt, kérem szóljon az altábori vagy tábori napostisztnek.
Mivel ez egy verseny tábor, kérjük, hogy csak a Törzsvezér engedélyével látogassátok meg cserkészeiteket,
az altábor helyszíneit vagy a pályákat.
Ez egy rövidebb, de minden értelemben cserkész tábor. Ezért kérem, hogy minden résztvevő úgy
viselkedjen, mintha egy hosszabb, illetve „rendes” táborban venne részt, és persze mindenben a 10
cserkésztörvény legyen irányítónk.
Fontos a víz fogyasztása, így kérem ügyeljetek arra, hogy a cserkészeknél legyen kulacs és, hogy
emlékezzenek inni a tábor folyamán.
Ismertesd az elveszett őrs protokolt az őrseiddel. Fontos, hogy az AKI élmény ne maradjon el azzal, hogy
egy őrs elveszett a pályán és emiatt nem tudott kellőképen résztvenni.

Vezetői infórmáció

Vezető

Név

Email Cím

Telefon

Parancsnok

Nádas Jáncs

janos.nadas@gmail.com

Parancsnok helyettes
Cs 1 törzsvezér
Cs 2 törzsvezér

Szentkirályi Mihály
Pándi Árpi
Tausz Kati
Magyarody Kati
Nádas Tas

maszent@gmail.com
arpad.pandi@gmail.com
ktausz@gmail.com
katherine.magyarody@gmail.com
tnadas@gmail.com

US: (216) 789-8284
CAN: (416) 357-5281
(440) 503-9150
(973) 907-3335
(412) 770 – 7954
(979) 402-7954
(773) 456 – 4222

Cs 3 törzsvezér
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Nagy örömmel várunk mindenkit: cserkészeket, őrsöket, pontozókat, konyhásokat, a Sík
Sándor park gondnokait, egészségügyi vezetőket és IB tagokat!
Ha bármivel kapcsolatban lenne kérdésed, nyugodtan írjál email-t, hívjál telefonon, vagy
texteljél - nagyon értékelném. Mobil számom Amerikaiknak (216) 789-8284, Kanadaiaknak pedig a munka számom
(416) 357-5281.

Jó munkát!

Nádas Jáncs, cst.
Akadályverseny parancsnok
janos.nadas@gmail.com

