2020 Kerületi táborok meghirdetése és jelentkezés
Idén is megrendezésre kerülnek kerületi korosztályi altáboraink és központi altáborunk a
GRUND őrsvezető képzésünkkel párhuzamosan.
Ez azt jelenti, hogy kiscserkész és cserkész korosztály számára lehetőség van egy-egy jól
szervezett korosztályi altáborban élményeket szerezni. A kósza és vándor korosztály sem
marad ki az élményekből és szolgálatból, nekik szól a központi altábor fantasztikus
lehetősége.

Jelentkezés menete:
Bocskai és KCS altáborok - csapatszintű jelentkezés (!)
Korosztályi altáborokba a csapatotok vezetőin keresztül, az adott altábor parancsnokánál
jelentkezhettek.
Ehhez a csapat parancsnokokat, vagy a jelentkezésért felelős csapatszintű vezetőket
kérjük töltsék le az alábbi táblázatot, és kitöltve küldjék el a Központi altábor
levelező listájára: ixker-kozpont@cserkesz.hu .
A táblázatot itt éred el: https://bit.ly/2Bm8tui
Kérdés esetén keressétek az altáborok következő tagjait:
Bocskai altábor: Kozák Rudolf Károly (rudolfbug@gmail.com)
[Július 22-31 közt: Erdei János (erdei1999@gmail.com)]
KCS altábor: Szabó Balázs (balazsszabo929@gmail.com)
Központi altábor - egyéni jelentkezés (!)
Keressétek az adott altábor vezetőjét (Gacsályi Bence - gacsalyib@gmail.com) és/vagy
töltsétek ki az alábbi űrlapot: https://forms.gle/nGL3v8se6w6AojJ88

Jelentkezési határidő: 2020. Július 23.
A korosztályi-altáborok és központi altábor részletes leírása:
Bocskai Altábor:
A Bocskai altábor célja egy cserkész korosztályi (5-7. osztályt végzettek) minta tábor a GRUND

képzésének segítéséhez. Emellett gyakorlati ismereteket és élményt is biztosít a résztvevők
számára. Fontos célja, a későbbi vezetőképzésben részvétel motiválása, alakuló és
tapasztalatlan csapatok fejlesztése, vezetők bevonása a kerületi munkába, táborozási és
táboroztatási tapasztalatok szerzése, valamint kapcsolati hálók kiépítése.
Bocskai altábor ideje: 2020 augusztus 12 - 20

Bocskai altábor résztvevői költsége: 25.000 Ft
Bocskai altábor szervezői költség: 17.000 Ft
Bocskai altábor helyszíne: Téglás, Angolkert
Résztvevői kritériumok: befejezett 5-7. osztály (esetleg 8), cspk-n keresztüli jelentkezés
KCS altábor:
A Kiscserkész altábor résztvevői kiscserkész korosztályi (3-4. osztályt végzettek) gyerekek. Célja a
gyakorlati ismeretek ( pl. népdal, játékkincs) mellett élmény adása a résztvevők és vezetők számára
egyaránt. Ezenkívül fontos az alakuló csapatok tagjainak bevonása, fejlesztése, kapcsolatok
építése.

KCS altábor ideje: 2020 augusztus 14 - 17
KCS altábor résztvevői költsége: 12.500 Ft
KCS altábor helyszíne: Hajdúdorog, Óvoda u. 5 (görög katolikus zarándokház)
Résztvevői kritérium: befejezett 3-4. osztály
Központi altábor:
A Központi altábor látja el a többi altábor szükségleteit. Emellett élelmezési, szervezői, logisztikai
tudást ad át a résztvevőknek. Ők felelnek az ételért, a beszerzésért, a kommunikációért és az
egészségügyi központért is.

Központi altábor ideje: 2020 augusztus 07 - 22 (Nem kötelező a tábor teljes ideje alatt
jelen lenni, van lehetőség csak pár napon történő részvételre is )
Központi alt költsége: 15.000 Ft (Nem teljes idejű részvétel esetén 1000 ft / nap)
Központi altábor helyszíne: Téglás, Erdészház
Résztvevői kritériumok:
- min. Őrsvezetői képesítés
vagy
- 18. betöltött életév
Ha valamely résztvevő szeretné a tábordíjak csökkentését kérni, (pl.: egy családból több
résztvevő érkezik) kérem vegye fel a kapcsolatot Rák János, tábor parancsnokkal az alábbi
e-mail címen: rak.janos@cserkesz.hu!
Jó Munkát!
Búzás Eszter Bíborka cst.
IX. Kerületi vezetőtiszt

Rák János csst.
Táborparancsnok

2020 Kerületi táborok meghirdetése és jelentkezés
Járványügyi kiegészítés a megelőző intézkedésekről
A tavalyi évhez hasonlóan funkciók és korosztály szerint 4 altáborra fogjuk osztani a
résztvevőinket:
1. Grund Őrsvezető Képző
2. Bocskai cserkész korosztályi altábor
3. Kis cserkész (KCS tanyázás) altábor
4. Központi (Szervező / Ellátó) altábor

Szállás:
Az 1-es és 2-es altábor szervezői és résztvevői az erdőben, sátrakban kerülnek
elszállásolásra. A 3-as altábor Hajdúdorog területén épületben kerül megszervezésre a
Görög Katolikus Egyház tulajdonában álló zarándokházban. A 4-es (központi) altábor az
erdészház melletti erdős területen, sátrakban lesz elszállásolva, és a főzést, az erdészház
udvarán fogja elvégezni. (Mivel az erdészház maga szolgálati lakásként üzemel, annak
használatára idén nem lesz lehetőségünk.)
Amennyiben a résztvevőknek erre lehetősége van, a járványügyi helyzetre való tekintettel
javasoljuk a saját sártak használatát. Amennyiben ez nem megoldható, a korábbi években
is alkalmazott Scout típusú 10 személyes sátrakat biztosítunk, melyben maximum 3-6
személy tartózkodhat. A Scout sátrak szellőzővel ellátott sátrak, de ezen felül is külön
hangsúlyt fogunk fektetni a sátrak napközbeni alapos szellőztetésére. A fokozott napi
szellőztetés a saját tulajdonú sátrak esetén is kötelező! Amennyiben egy sátorban egynél
több ember tartózkodik, kötelező a 1,5 méteres távolság megtartása (alvás közben is).

Közös programok:
A tábor legnagyobb idejében a különböző altáborok, résztvevői nem találkoznak
egymással. Kivételt képez ez alól az augusztus 16 (vasárnapra) tervezett közös tábortűz,
valamint a
felekezetek szerinti vallási alkalmak (mise és istentisztelet), melyeket
augusztus 15-én (szombat) és 16-án (vasárnap) tartunk.
Az augusztus 15-ei programon a 3-as altábor (KCS altábor) tagjai nem vesznek részt,
ehelyett a hajdúdorogi városi szertartásokon vesznek részt.

Higiénia:
Kézmosók, kézfertőtlenítő
Az altáborok területén több kézmosó és közösségi tér található: étkező, tisztálkodó
helyiség, illemhely/latrina, kis csoportos (őrsi) körletek, alakulótér (altábori gyülekező
hely), egyéb foglalkozást tartó terek. A jelenlegi vírusjárvány-helyezettől függetlenül
kötelezően helyezünk el kézmosókat az alábbi helyeken: étkező, tisztálkodó helyiség és
illemhely/latrina. A szóban forgó kézmosóknál a megfelelő hatékonyság érdekében
folyékony szappan, és hypós víz áll a résztvevők rendelkezésére, mely (mivel lavórban
lévő álló víz) naponta többször cserére kerül.
A 3-as (KCS) altábor esetén a kézmosás folyó vízzel történik, így ott “csak” szappan kerül
kihelyezésre, hypó nem.
A feni általános intézkedéseken felül a közösségi terek virucid készfertőtlenítő szerekkel
látjuk el, valamint a tábor elején kötelezően megtartandó „tábori higiénia” kezdő
előadásban és a napi közös gyülekezők alkalmával külön hangsúlyt fektetünk a megfelelő
kézmosás szabályainak ismertetésére (pl.: 30-40 másodpercig tartó kézmosás, ujjtövek
megfelelő megmosása, stb). A kézmosás mellett szintén kiemelten kezeljük a megfelelő
tájékoztatást, és rendszeres emlékeztetést a tüsszentési és köhögési etikett kapcsán
(kötelező zsebkendő használat), illetve a környezet tisztántartására.

Konyhai Személyzet, étkezések, mosogatás
A konyhai személyzet munkája során mosható többször használatos maszkot, valamint
egyszer használatos gumikesztyűt visel a rendkívüli helyzetre való tekintettel. Ez az
intézkedés vonatkozik azokra a személyekre is, akik nem a 4. (központi) altáborban az étel
elkészítésével foglalkoznak, hanem az 1-es, 2-es, és 3-as altáborban annak kiosztásával. A
maszkokat rendszeresen meleg hypós vízben mossuk, és vasalva „hőkezeljük”.
Étkezések során minden jelen levő (résztvevő / szervező) kizárólag a saját edényeit
használhatja, továbbá rendelkezniük kell saját kulaccsal, vagy pohárral, és ivás során is
csak ezeket használhatják. Az asztaloknál min. 1-2 férőhely kihagyásával, egymástól
távolságot tartva helyezkednek el.
A mosogatást a szokott módon 3 fázisban végezzük (zsíroldás, fertőtlenítés, öblítés),
ugyanakkor a megszokottnál gyakrabban cseréljük a vizet (3-5 emberenként).
A 3-as (KCS) altábor esetén a mosogatás folyó vízben történik.

Vírusvédelem, betegek kezelése
A tábor résztvevői számára nem tesszük kötelezővé a maszk viselését, de amennyiben
annak lehetősége mindenki számára megengedett. A tábor során mindenkinek maszkot
biztosítunk, akinek a munkájából fakadóan arra szüksége van. Az egyéb célú maszkviselés
szükséges maszkot kérjük mindenki saját magának szerezze be.
Minden pad és asztal takarítását naponta többször elvégezzük virucid hatású tisztító szerek
használatával. Amennyiben betegségre utaló tüneteket fedezünk fel (tüsszögés, köhögés,
láz), azt azonnal jelenteni kell a táborparancsnok felé. Az esetleges megbetegedések
terjedésének elszigetelése érdekében szükség esetén külön beteg sátrat állítunk fel, ahol a
beteg a többiektől „elszigetelve” tartózkodhat. Szükség esetén kapcsolatba lépünk az
illetékes háziorvossal, szülővel-gondviselővel.
A 3-as (KCS) altábor esetén beteg sátor helyett igyekszünk beteg szobát berendezni.

Nyomatékosan kérünk minden táborozót a fent leírtak betartására.
Kérdés esetén forduljanak hozzám, vagy az illetékes altábor vezetőjéhez bizalommal!

Debrecen, 2020. július 01.
Jó Munkát!
Rák János csst.
Táborparancsnok

