Jelentkezési feltételek - résztvevő

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.
A Dzsemborin csak a Magyar Dzsembori Csapat tagjaként tudsz részt venni. A jelentkezéssel nem
válsz automatikusan a Csapat tagjává, az csak a válogatón való részvételre jogosít fel.
Amennyiben beválogatunk a Csapatba, a résztvevői rajok egyikének, azon belül is egy veled
együtt 10 fős őrsnek leszel a tagja. A felkészülési időszakban a saját őrsöddel és rajoddal fogod
együtt tölteni a felkészítő hétvégéket. A felkészülési hétvégéken, illetve az utóhétvégén való
részvétel a résztvevők számára kötelező. Ezeknek időpontjáról és az ezen felül számodra fontos
időpontokról lentebb olvashatsz. A felkészítő hétvégékről komoly indoklással egy hiányzás
lehetséges. Az ezen felüli hiányzás a Csapatból való kizárást vonja maga után.

Jelentkezés indulása
Jelentkezési határidő
Válogató hétvége
I. felkészi ́tő hétvége
II. felkészi ́tő hétvége
III. felkészi ́tő hétvége
IV. felkészi ́tő hétvége
V. felkészi ́tő hétvége
Elő tábor
Résztvevő érkezés
24. Cserkész Világtalálkozó
Közös kintmaradás
(utána opcionális kintmaradás)
Utóhétvége

2018. március 1.
2018. április 30.
2018. május 12-13.
2018. június 8-10.
2018. szeptember 21-23.
2018 november 16-18.
2019. február 22-24.
2019. április 26-28.
2019. július 17-21.
2019. július 22.
2019. július 22. - augusztus 2.
2019. augusztus 2-6.
2019. október 12-13.

A jelentkezés feltételei:






2001. július 22. és 2005. július 21. között születtél
valamelyik cserkészcsapat regisztrált és aktív tagja vagy
olyan szintű angol tudás, amivel megérted amit mondanak és meg tudod értetni
magadat (francia vagy spanyol nyelv ismerete előny, de az angol elengedhetetlen!)
csapatodnak két évre visszamenőleg nincs tartozása a Szövetség felé (tagdíj, éves
jelentés)
nincs tartozásod korábbi nemzetközi táborba utazó magyar csapat felé, illetve nem állsz
eltiltás hatálya alatt

A jelentkezéshez csatolandó:




csapatparancsnoki ajánlás
szülői nyilatkozat
motivációs levél, amely mindenképp tartalmazza az alábbiakat:
o neved
o egy fénykép magadról, amin felismerhető vagy
o fél oldalnyi bemutatkozás magadról
o további fél oldal arról, hogy miért szeretnél részt venni a Dzsemborin

Jó munkát!
Tóth Bence csst. (121.)
csapatvezető

