
 

 
Jelentkezési feltétel kiegészítés 

KMCSSZ, HMCSSZ, KÁMCSSZ, RMCSSZ, SZMCS, VMCSSZ 
tagok számára 

 
 

Kérlek, mielőtt leadod a jelentkezésedet, figyelmesen olvass el minden információt, ami a 
honlapon található! Ha olyan kérdésed van, amire nem találsz választ, keress minket a 
dzsembori@cserkesz.hu címen! 
Külön szeretnénk kiemelni, hogy az alábbi dokumentum csak kiegészítéseket tartalmaz, minden 
olyan jelentkezési feltétel, amire külön nem térünk ki, ugyanúgy vonatkozik a külföldről 
jelentkező magyarokra, mint bármely más jelentkezőre. 
 
Részvétel a válogatón 
 
HMCSSZ, KÁMCSSZ, RMCSSZ, SZMCS, VMCSSZ tagoknak a válogatón való részvétel a 
magyarországi jelentkezőkhöz hasonlóan kötelező. Szükség esetén, éjszakára szállást tudunk 
biztosítani, azonban az utazási költségeket erre az alkalomra mindenkinek magának kell 
fedeznie. 
Tekintettel a nagy távolságokra, KMCSSZ tagoknak nem kötelező a válogatón való részvétel. 
 
Felkészítő hétvégéken való részvétel 
 
Minden csapattagot, minden felkészítő hétvégén örömmel látunk. 
 
HMCSSZ, KÁMCSSZ, RMCSSZ, SZMCS, VMCSSZ tagoknak csak az utolsó hétvégén való részvétel 
(2019. április 26-28.) kötelező. Az első hétvégén (2018. június 8-10.) való részvétel pedig erősen 
javallott, tekintettel arra, hogy ezen a hétvégén igyekszünk a lehető legtöbb segítséget nyújtani 
a forrásteremtéshez. 
A nagy távolságokra való tekintettel, a KMCSSZ tagoknak nem kötelező a felkészítő hétvégéken 
a részvétel. 
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Pénzügyi kiegészítés 
 
A pénzügyeket illetően, HMCSSZ, KÁMCSSZ, RMCSSZ, SZMCS, VMCSSZ tagokra ugyanazok a 
feltételek vonatkoznak, mint az MCSSZ-ből jelentkező résztvevőkre. 
 
Mivel a teljes részvételi díj egy jelentősebb részét (valamivel kevesebb mint harmadát) a 
Budapestről New York-ba, és onnan a táborhelyre való utazás teszi ki, a más országból érkezők 
számára lehetőséget adunk arra, hogy előre meghirdetett találkozási pontokon (előreláthatólag 
Budapest, New York, Washington D.C., Summit Bechtel) csatlakozzanak a Csapathoz. Az 
utazásszervezésért felelős CMT-vel való előzetes egyeztetés után lehet élni ezzel a lehetőséggel. 
Ebben az esetben, az utazási költség különbözetével csökkentjük a részvételi díjat, mely 
különbözet az utolsó két befizetendő részletből arányosan kerül levonásra. 
 
Jelentkezéshez csatolandó 
 
KMCSSZ tagoktól a csapatparancsnoki ajánláson, szülői/résztvevői nyilatkozaton, és motivációs 
levélen túl, kérünk, hogy tölts fel magadról egy rövid, Magyar nyelvű, mininmum 1 perces, 
maximum 2 perces bemutatkozó videót. Szükség esetén a válogatási folyamat részeként 
egyeztetni fogunk veled külön beszélgetési alkalmat. 
 
Jelentkezési határidők 
 
A feltételek kései kihirdetésére való tekintettel, a beadási határidőt KMCSSZ tagok számára  
2018. május 20., éjfélig meghosszabbítjuk. 
HMCSSZ, KÁMCSSZ, RMCSSZ, SZMCS, VMCSSZ tagok számára a jelentkezési határidőt május 6. 
éjfélig hosszabbítjuk meg. 
A magyarországi csapatokból jelentkezőkre az eredeti határidő (április 30.) vonatkozik. 

 

 

Jó munkát! 

Tóth Bence csst. (121.) 

csapatvezető 


