Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Ungarischer Auslandspfadfinderbund

Salzburg, 2019. május 15.

Kedves őrsvezetőjelölt!
Nagyon örülök a jelentkezésednek az idei leány őrsvezetőképző táborba, nagy, felelősségteljes feladatra
vállalkoztál. Már őrsöt vezetsz, segéd őv vagy, vagy jövő évtől őrsöt fogsz vezetni? Ebben a táborban
mindenki új őrsvezetői ismeretekkel gazdagodhat! Egy nagyszerű kiképzőbandával együtt várlak a 88/C
számú leány őrsvezetőképző táborba!
Itt olvashatod a táborral kapcsolatos tudnivalókat, az előfeltételeket, a felszerelési listát és az előfeladatokat!
Időpont:

2019. július 25., csütörtök, 17 óra – augusztus 3., szombat, kb. 14 óra

Táborhely:

Hárshegy Cserkészpark Mennersberg, Kastl (Németország)

Előfeladatok:
✓ 15 éves leszel legkésőbb 2019. december 31.-én (kivétel csak kérvény ellenében)
✓ Megálltad a magyarságismereti vizsgát és a gyakorlati és elméleti cserkészvizsgát, valamint az
olvasási különpróbát (OKP) vagy az OKP-t kiváltó európai szóbeli vizsgát. Tudod az anyagot annyira
jól, hogy azt el tudod magyarázni 10-13 éves gyerekeknek.
✓ A tábor elejétől a végéig részt veszel. (Fontos, hogy csütörtökön 17 óráig pontosan (!) érkezz és ne
hagyd el a tábort előbb!)
✓ Megoldottál minden tábori előfeladatot, időben beküldtél mindent és amit kell, hozod a táborba
magaddal!
✓ Kitöltötted és aláírtad a gyermekvédelmi nyilatkozatot (Verplichtungserklärung - WEUP), ez a kerületi
tábori meghívóban lesz csatolva, de amint hozzám eljut, kiküldöm nektek
✓ Ha németországi csapathoz tartozol: Beszereztél egy "Erweitertes Führungszeignis”-t, amelyet
csapatparancsnokodnak bemutatsz, majd csapatparancsnokod a WEUP illetékes
cserkészvezetőjénél, dr. Gáll Júliának bejelenti (ebben az esetben nem kell a gyermekvédelmi
nyilatkozat a WEUP-tól).
Öltözék:

Szabályos magyar cserkészegyenruha: cserkészing, nyakkendő, sötétbarna szoknya vagy
szoknyanadrág, sötétbarna térdharisnya, kényelmes vízálló bakancs.
A táborban szinte csak egyenruhát viselünk (!), ezért hozzál több inget és kényelmes térdig
érő szoknyákat. Hidegben megengedett a barna vagy fekete leggings nadrág a szoknya alá.

A telefonodra, zenelejátszódra, tablet stb. nem lesz szükséged a tábor alatt, ezeket el fogjuk kérni tőletek
a tábor elején. Ezért is kérlek téged, hogy időben szóljál családtagjaidnak, barátaidnak, hogy a tábor alatt
nem leszel elérhető!
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Felszerelés
(ajánlatos a zacskó-rendszer)
➢ Szabályos cserkészegyenruha (lásd fent), fehérneműk, zoknik, egyszínű- vagy cserkészpólók, hosszú
nadrág (barna vagy khaki színű), meleg vastag pulóver (cserkész vagy egyszínű sötét pulóver), barna
vagy fekete leggings, biciklis nadrág, trikó
➢ tisztálkodási szerek (sampon, tusfürdő, deo, elegendő „női” tisztasági szerek, nedves törlőkendő,
kézfertőtlenítő etc.), utazó folyékony mosószer
➢ 1 nagy- 1 kistörölköző, fürdőruha, papucs, naptej
➢ hosszú esőkabát vagy poncho, gumicsizma, sportcipő, (túra)bakancs,
➢ izomatrac, téli meleg hálózsák, alvóruha és sapka, (párna, fleece takaró ha kell),
➢ csajka, evőeszköz, pohár, kulacs, konyharuha, csajkazsák,
➢ varrókészlet, zseblámpa (tartalék elem), iránytű, zsebkés, legalább 10m zsinór csomózáshoz, gyufa
➢ CSOKK-MIK köny (vagy az új zöld próbarendszeres kiadás mégjobb)(!), próbarendszer füzet
kinyomtatva (!), jegyzetfüzet az előadásokra (!), előfeladatok (lásd lent), tollak, ceruzák, színes
ceruzák, színes filcek, olló, papír, egy csomag A5-ös papír az őv gyüjtőbe (A5 -mappa)
➢ más barkács dolgok, amikre szerinted szükséged lesz a próba őrsi fogllkozásokon és a didaktikai
játékodhoz !
Tippek: 😊
1. Érdemes fekete vagy barna rövid biciklis nadrágot a szoknya alá venni (min. 2 db), melegít és le tudsz ülni
kényelmesen.
2. Ha elvágod a barna térdzoknit a lábfejnél akkor csak rendes zoknit kell cserélned és elég 2-3 pár barna
térdzoknit beszerezned.
3. Érdemes esőponcsót vagy hosszú esőkabátot beszerezni, gyorsabban szárad és nagyobb területet véd az
esőkbátnál.
4. Egy vastag téli hálózsákba érdemes befektetni (pl. ami -10 fokig is használható), így sok fázós éjszaka és
megfázás megelőzhető. Az erdőben hideg lesz éjszaka.
5. Szintén alváshoz jó tipp egy meleg sapka és egy kapucnis pulóver amiben alszol.
6. Ajánlatos egy kis övtáskát vagy kis hátizsákot hozni, amiben a legfontosabb dolgokat egy helyen mindig
magadnál tarthatod.
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Tábori előfeladatok
Formaiság a feladatokhoz: World dokumentum, betűméret 12p, Times New Roman, Arial vagy Calibri
1. Írj egy rövid önéletrajzot és motivációs levelet magadról (kb. egy A4-es oldal). Ebben írj eddigi
cserkésztevékenységeidről valamint hogy miért szeretnél az őv táborban részvenni, mit vársz a
tábortól és miért szeretnél őrsvezető lenni. Egy színes fényképpel együtt küldd el nekem legkésőbb
május 26-ig emailben (word vagy pdf formátumban).
2. Olvasd el Molnár Ferenc « A Pál utcai fiúk » című regényét. Ha valakinek nem lenne meg könyvben,
vagy nem tudja megszerezni, megtaláljátok a könyvet pdf-ben a mellékletben. Ha elolvastad a
könyvet, írjál le két olyan jelenetet a könyvből (oldalszámmal), ahol azt gondoltad hogy Boka vagy
Áts Feri helyesen cselekedtek mint vezetők. Írdd le röviden a jelenetet és hogy mi volt a jó a vezetők
viselkedésében (határidő: június 23.)!
3. Szerezz be egy A5-ös mappát (rendezőt) fóliákkal a lapoknak és készíts egy külön A5-ös lapokból álló
őrsvezetői „gyűjtő”-t. Ez a mappa tartalmazni fogja a számodra ismert énekeket, népi játékokat etc.
és amit a táborban tanulsz elméletet valamint a szemléltető gyakorlatokat. Ez az őrsi órákon a
jövőben segítségedre lesz. A mellékelt pdf-ben megtaláljátok, hogy pontosan mi legyen ebben a
gyűjtőben. Ezt hozzd el magaddal a táborba. (határidő: táborkezdés)
4. Készíts egy társasjátékot vagy egy kézügyességi tárgyat, amivel egy próbapontot a Légy résen
alpróbából át tudsz adni az őrsödnek (10-13 éves korosztály) a tábor alatt. A játék célja az, hogy
megismertesd, illetve gyakoroltasd az őrsi tagokkal a cserkészanyagot. Ezt a táborban be fogod
mutatni a többi jelöltnek is (határidő: táborkezdés).
Ha játék: Legyen minél kreatívabb! 4-7 ember tudjon vele játszani és élvezhető módon egy próbapontot
megtanulni. Azt ajánlom, hogy gondoljatok egy játékra, amit ismertek, ami vicces, élvezetes és formáljátok át
egy cserkésztémára. A végeredmény legyen jól szállítható, strapabíró, vízálló, lehessen az erdő közepén
játszani és minden kelléket hozzál el a táborba hozzá. Ne legyen túl hosszú a játék időtartama.
Ha kézügyességi tárgy: Gondolj ki valamit, amit az őrsöddel egy összejövetel alatt együtt tudtok barkácsolni
és egy próbaponthoz passzol. Itt is a lényeg a kreativitásod. Lehessen az erdő közepén is csinálni és a végén
hazavinni. Hozzál el egy kész példát és elég kelléket, hogy a tábor alatt 4-7 lánnyal meg tudjad csinálni kb. 20
perc alatt. Ne gondolj drága dologra, újrahasznosíthatsz tárgyakat vagy maradék anyagot.
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Ne feledd a WEUP gyermekvédelmi nyilatkozatot beküldeni valamint az erkölcsi bizonyítványt
csapatvezetődnek bemutatni (csak németországi csapatoknak)!
Most, hogy tudod, mi mindent várunk el tőled, ne ijedj meg! A cserkészetben épp az a szép, hogy nehéz
feladatok elé állít, de azokat meg tudjuk oldani és közben sokat fejlődünk. Ha segítségre van szükséged, a
csapatparancsnokod, rajparancsnokod vagy eddigi őrsvezetőd biztosan fog neked segíteni, fordulj bátran
hozzájuk vagy hozzám (az elérhetőségeimet lásd lent).
Kérlek vedd figyelembe, hogy abban az esetben, ha nem felelnél meg egy előírt pontnak vagy nem
végeznéd el az előfeladtokat időben, esetleg nem tudsz a táboron végig részt venni, sajnos nem vehetsz
részt a táboron.

Sikeres felkészülést kívánok! 😊
Jó munkát!
Szabó Zsaklin,
cst., táborparancsnok
Szabó Zsaklin
5020 Salzburg
Hellbrunner Strasse 14
szabo.jacqueline@gmail.com
Tel.: +43 664 6427033 (WhatsApp)
Facebook: Zsaklin Sz
Skype: zsaklin6329
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