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Meghívó 
 

2. sz. Regös Segédtisztképző Tábor 2019 

 

Kedves Parancsnokok és Vezetők!  

        

Szeretettel értesítelek benneteket a második Regös  ST VK tábor részleteivel kapcsolatban.  

Kérlek, hirdessétek  a tábort a csapatotokban, ismertessétek vezetőitekkel, idősebb cserkészeitekkel és a 

szülőkkel.  

 

Az új kiképzés céljai: 

A regös segédtiszt a csapatparancsnok rendezvény szervezője és jobb keze a tervezésnél! Biztosítja a 

színvonalas programok vagy foglalkozások tervezését és levezetését. A regös foglalkozások kitünő nevelési 

alkalmak a cserkészek részére. Ezekre alapszik a kiképzés módszertana is. 

A regös segédtiszt ezen kívül egy néprajzi ágazat szakismeretével is rendelkezik (kézművesség, tánc, ének 

vagy általános bővített szaktudás). 

 

A segédtisztképzés három elválaszthatatlan részből áll: 

* Az első rész a néprajzi anyag alapos ismeretéből és az írásbeli feladatok elkészítéséből áll.    

    Az előfeladatként  kért munkákat a táborban felhasználjuk és részletesen megbeszéljük.   

 

* A második rész a 10 napos tábor, ahol a tudásodat és az önbizalmadat növeljük, a gyakorlati 

módszertant ismertetjük és a vezetői képességeidet fejlesztjük.  A táborban komoly gyakorlati 

kiképzést kapsz a regösvezetői és más csapatbeli vezetői feladatok megoldásához. 

 

* A harmadik rész a VK tábor után következik: az otthoni, illetve az év folyamán esedékes munkavállalás       

és a regös vezetői munkaterved végrehajtása, egy tanácsadó segítségével.  A tábor előtt már válassz 

magadnak egy cserkésztisztet mint tanácsadót, és kezdj gondolkozni azon, hogyan fogod felhasználni a 

táborban tanultakat miután hazatérsz. 

 

Fontos megértened, hogy a regös segédtisztképző tábor elvégzése magában véve nem a cél - bár a tábor 

bizonyára nagy élmény lesz számodra -, a tábor igazi célja a regös vezetői egyéniséged kifejlesztése, hogy 

az gyümölcsöt hozzon a csapatod, körzeted, kerületed és a KMCsSz számára.  Ezeken kezdj gondolkozni 

míg a táborra készülsz. 

 

Kérlek tehát, hogy erős elszántságot, kitartást, jó felkészültséget és sok jókedvet hozz magaddal!   

 

Cserkészszeretettel kívánok a kiképző őrs nevében 

 

jó munkát! 

 

Jablonkay Lydia cscst. 

 

 

 

u.i. Rövid az előkészületi idő, ezért nagyon hamar kérek visszajelzést a jelentkezőktől!!! 
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Érkezés:  2019. április 12. péntek 17.00 óra 

 

Táborzárás:  2019. Április 22. hétfő 14.00 óra  

 

A tábor helye:  Tagungshaus Rittergut e.V. 

   99955 Lützensömmern (Türingia, Németország) 

    

Alsó korhatár:  betöltött 21 életév  

 

Jelentkezés:  2019. január 12-ig az alábbi feltételeknek megfelelően: 

Írásban jelentkezel a mellékelt jelentkezési ívvel. 

 

2. sz. Regös  Segédtisztképző tábor 2019 

Parancsnok : Jablonkay Lydia cscst. 

Talstraße 30.   D-72336 Balingen, 0049-7433276314, Mobil: +4915204990635 

 e-mail: pl.jablonkay@gmx.net 

 

Költség:   240 € tábordíj  

   A tábordíjat kérjük  a jelentkezés elfogadása után az alábbi számlára átutalni. 

   Az utaláskor tüntessétek fel a jelölt nevét, valamint: “RST 2019”. 

Akik nem az 1. Kerület országaiból jönnek, azokkal a tábordíjat külön megbeszélem. 

 

Makovi András Deutsche Kreditbank 

Kto-Nr.: 1032756197     BLZ 12030000 

IBAN: DE23 1203 0000 1032 7561 97      

BIC: BYLADEM 10001 

 

 

Feltételek: 

 

1. A táboron elejétől végéig részt veszel.  

2.   Alapfokú elsősegély-tanfolyam elvégzése, ami államilag elő van írva országodban a jogosítványhoz 

(pl. vöröskereszt, ASB, ADAC …).  

4.  Segédtiszt magyarságismereti vizsga. Magyarországon érettségizetteknek nem kell vizsgát tenniük, 

viszont egy másolatot kérünk az érettségi bizonyítványról. 

5.  Segédtiszt írásbeli és gyakorlati cserkészvizsga (annyira tudod az anyagot, hogy el tudod 

magyarázni 14-16 éves cserkészeknek).  

6.  Amennyiben már végeztél segédtiszti tábort, kérlek, jelezd azt is.  

7. Tábor előtti feladatok elvégzése és elfogadása. 

8.  A táborba összesen 8 jelöltet veszünk fel. Amennyiben a jelentkezések száma ezt meghaladja, akkor  

a kiképzőkkel megbeszéljük, hogy kiket tudunk fogadni. Előnyt élveznek a segédtisztek, illetve a 

szakmai témát magas szinten ismerők.  

9. Egy közös elő - hétvégén részt veszel (konferencia alatt tartjuk). Ettől bizonyos esetekben 

eltekintünk. 

 

Tábor előtti feladatok:     A jelölt jelentkezése után megkapja a rá szabott feladatokat. 
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