
KALIFORNIAI TUDNIVALÓK 
INDULÁS: 
REPÜLŐVEL VONATTAL 

Egyszerű angolnyelvű aláírt kísérőlevelet küldjenek 

gyermekeikkel: “We, the parents/guardians of _____ 

hereby authorize Erika Globits to accompany our 

son/daughter to/from California to camp with the 

Hungarian scouts” 

Cleveland vonatállomás, AMTRAK 

Június 28, szerda reggel 3:45-kor indul a vonat 

Járat: 449 

Találkozó a vonatállomáson reggel 2:15-kor 

 

VISSZAÉRKEZÉS: 
REPÜLŐVEL VONATTAL 

Repülőtársasági menetrend szerint Július 13, csütörtök reggel 1:45 

Járat: 30 

 

CSOMAGOK: 
REPÜLŐVEL VONATTAL 

 

Aki más családdal eljuttatja csomagját a vonatállomásra 

június 28-ra, annak a vonat elviszi csomagját (lásd a 

vonatra feladott csomagok követelményeit). Maximum 2 

db személyenként. Ha ezt szeretnék csinálni, szóljanak 

előre Szentkirályi Endrének, hogy tudjon róla. Hazafelé 

szintén lehet vonattal küldeni – a cserkészházba 

eljuttatjuk vagy más vonatozó családdal meg lehet 

szervezni. 

Vonatra szabad vinni: 

Két táskát (28” x 22” x 14” max 50 font darabja) 

Ezenkívűl aktatáska vagy könyvtáska mehet külön. 

Vonatra fel lehet adni: 

Egy darab csomagot (hossz+szélesség+vastagság= 75” 

és max 50 font. Ha 75-100” akkor ráfizetünk $20) 

Ez lenne a hátizsák, stb. 

A vonat igazából 4 csomagot enged személyenként 

feladni (harmadik és negyedik csomagon $20 felár lesz), 

de a repülősök csomagjait is vinnénk (aki igényli), és 

sátrakat is viszünk, és majd a táborhelyen saját 

holminkat hátunkon kell cipelni, így ügyesen 

csomagoljunk. 

 

AJÁNLOTT KÖLTŐPÉNZ AZ ÚTRA: 
REPÜLŐVEL VONATTAL 

Irányonként $25 Odafele $60, visszafele $80 (naponta egy étkezés a 

vonat étkocsijában lesz) 
 

Mivel inkább egymás társaságát élvezzük az úton és nincs is nagyon térerő, Xbox-típusú játékokat, mp3 

zenegépet, mobiltelefont, és egyéb elektrónikát ne hozzunk. Ha otthon gond keletkezik, szükség esetén a 

cserkészvezetőkkel kapcsolatba lehet lépni: repülősöknek SMS 440-823-7442 (Erika), vonatosoknak SMS 440-476-

6118 (Endre), a tábor ideje alatt pedig 818-359-5255 (Pali) vagy 310-490-1631(Laci), Pacific Std Time. De nem 

lehet mindig rögtön elérni bennünket; térerőhiányok, a vidéki élet és hegytávolságok miatt hosszabb ideig tarthat 

üzenetek átadása, így türelmet kérünk a visszahívás megvárásához. VIGYÁZAT! Sziklás hegyekbe megyünk 

táborozni, mint a régi pionírok. Nyár lesz, de a táborhelyen júliusban is napközben az átlag hőmérséklet 70-80 fok 

Fahrenheit, éjjel pedig 45 fokra lemegy, így fontos, hogy elegendő meleg ruhát csomagoljunk, beleértve téli kabátot, 

kötött sapkát, hálózsákbélést. 

 Ezenkívűl a clevelandi csapatok és a Cserkész Barátok Köre (CsBK) kifizetett minden résztvevő cserkész 

számára a teljes tábordíjat ($250) és az utazáshoz is még személyenként 200 dollárral hozzájárult, ami nem csekély 

összeg. Kérjük a kedves szülőket, hogy ezentúl is, mint a multban, támogassák a CsBK és csapatok rendezvényeit 

(cserkésznap, cserkészebéd, bál) jelenlétükkel és munkájukkal. 

A vonatozóknak kitűztük célnak, hogy odafelé és visszafelé egy-egy magyar könyvet olvassanak. Akik 

repülővel utazik, annak kevesebb idő áll rendelkezésre, de kérnénk, azok is hozzanak magyar olvasnivalót, mert 

nekik is lesz az autóban 5 + 5 óra idő magyarul olvasni. Kívánunk jó felkészülést és jó munkát! 

Strober Ili, cspk.   Csajka Tamás, cspk.  Szentkirályi Endre (utazás szervező) 



Felszerelési lista 
 

 

Rajtad van 
Clevelandi cserkésztrikó, nyakkendő, nyakkendőgyűrű, rövidnadrág, tornacipő 

 

 

HA REPÜLSZ, KÉZICSOMAGODBAN 
(lásd a repülőtársaság megkötéseit) 

HA VONATTAL MÉSZ, 

KÉZICSOMAGJAIDBAN 
28” x 22” x 14”     +     28” x 22” x 14” 

Notesz, irószer, magyar olvasnivaló, költőpénz 

Pulóver, hosszúnadrág, sapka 

Üres kulacs (biztonsági ellenőrzés után megtölteni) 

2 reggeli, kulacs, nedvestörlő, napszemüveg 

Hálózsák, 2 váltás ruha, hosszúnadrág, sapka, pulóver 

Notesz, napló, írószer, magyar könyvek, költőpénz 

Zseblámpa, mosdófelszerelés, kistörülköző 

 

 

FELADNI 
 

*Cserkész egyenruha – szabályos  

Ing (csapatszám, Hungária jelvény, Forum jelvény), pótnyakkendőgyűrű  

Lányok: barna szoknya vagy szoknyanadrág, barna térdzokni  

Fiúk: keki vagy zöld rövidnadrág, zöld zokni  

 

9 napra:  

Rövidnadrágok, rövidujjú polók, fürdőruha és könnyen száradó tábori törölköző  

*meleg kabát – éjjel lemegy 45 fokra – meleg ingek, fehérnemű, zokni 

Karimás sapka (lehet baseball), vékony kesztyű, meleg pulóverek, hosszú nadrágok  

Melegitők, meleg alsók (thermal)  

*strapabíró betört bakancs, *vázas hátizsák (10 év +) 

*halózsákbélés vagy pokróc (minimum 32 fok F legyen a hálózsák) 

*szivacsmatrac, space blanket, anyag szennyes zsák (üresen) 

 

*Tisztálkodási felszerelés:  

Szappan, törölköző, mosdótál (előnyös ha felfújhatós vagy összehajthatós) fésű, fogkefe, fogkrém, napolaj, ajakír 

NE hozzunk kontaktlensét, hanem inkább szemüveget – vadonban leszünk 

 

*Étkezéshez, csajkazsákban:  

Kis csajka vagy lábos, evoeszközök, konzervnyitó, bögre (nem fém, mert az átforrósodik), törlőruha  

*Nagyobb kulacs: ½ gallon vagy nagyobb – magas hegyekben sokkal több vizet igényel a szervezet, és nem lesz 

vizcsap a sátorhelyeken. Ajánlatos akár több viztartályt/kulacsot is vinni. 

  

Általános:  

Egyéni elsosegély doboz, varrókészlet, iránytű, Cserkészkönyv, füzet, ceruza, *Kisokos 

*Elemlámpa tartalék elemmel  

Zsineg (10 méter), szunyogok ellen rovarirtó (DEET)  

 

*Őrsönként:  

Balta, ásó, söpru, lapát, kötél, főzőedény, őrsi zászló és zászlórúd, őrsi víztartály, portyára víztisztító tabletta 

*“sunshower” zuhanyzó, orsi induló és csatakiáltás, népmesekönyv 

 

TILOS HOZNI: 

elektrónikus játékot vagy rádiót, zenegépet, MP3 játszót, angol olvasnivalót, mobiltelefont (kivéve őrsvezetők) 

 
A *csillaggal* megjelölt tárgyak nélkül egyetlen cserkész sem vehet részt a táborozáson. 



AMTRAK RÉSZLETEK: ODAFELÉ 

 
 

 

AMTRAK RÉSZLETEK: VISSZAFELÉ 

 

 

 

NAP PROGRAM ÉTKEZÉS 

Szerda 

június 28 

Hajnal előtt indulás Otthonról hozott reggeli  

Átszállás Chicagóban, ott 

városnézés és felhőkarcolói 

kilátás 

Megvendégel bennünket ebéddel Pierce 

Krisztina, volt clevelandi cserkész 

Iowa, Missouri Étkocsiban vacsora önköltségen 

Csütörtök 

június 29 

Kansas, Colorado Otthonról hozott reggeli 

New Mexico Étkocsiban ebéd önköltségen 

Albuquerque, NM, Arizona Megvendégel bennünket vacsorával 

Mészáros Andy, körzeti parancsnokunk 

Péntek 

június 30 

Átszállás Los Angelesben Vonatállomáson reggeli önköltségen 

Átszállás Bakersfield, CA Megvendégel bennünket ebéddel Frigyes 

Dezső, volt clevelandi támogató  

Érkezés Fresno, CA, átszállás 

iskolabuszra, megállás 

zuhanyozni, érkezés Badger 

Flat táborhelyre 

Vacsorát kapunk a táborhelyen 

JÚLIUS 1-9 NYUGATI NAGYTÁBOR A tábor intézi az étkezéseket 

NAP PROGRAM ÉTKEZÉS 

Vasárnap 

július 9 

Vége a tábornak, iskolabusszal 

szállítás Diocese of Fresno 

Pastoral Center-hez, ahol 

megszállunk 

Ebéd a táborban 

Vacsorával megvendégel bennünket 

egy Fresnoban élő cserkészszülő 

   

Hétfő 

július 10 

Hajnalban vonatra szállás, 

átszállás Stockton-ban 

Önköltségen előző nap közértben 

bevásárolt reggeli és ebéd 

Átszállás Sacramento-ban 

Nevada Étkocsiban önköltségen vacsora 

Kedd 

július 11 

Utah Étkocsiban önköltségen reggeli 

Glenwood Springs, CO Csapat intézi az ebédet 

Denver Csapat intézi a vacsorát  

Szerda 

július 12 

Nebraska, Iowa Csapat intézi a reggelit, ebédet 

Átszállás Chicagóban Vonatállomáson önköltségen vacsora 

Csütörtök 

július 13 

Éjfél után érkezés Clevelandbe  



Amtrak sajnos egyetlen sínnek se tulajdonosa, hanem bérli a tehervonatcégektől. 

Ebből kifolyólag a tehervonatoknak van előnyük, és gyakran késik az Amtrak 

személyszállító vonat. Ne csodálkozzunk, ha megérkezünk az állomásra és egy-

két-három, akár négy vagy több órát is késhet a vonat. Nem kell kétségbe esni, 

elindul vagy megérkezik az majd, de az is lehet, hogy időben indul, ezért legyünk 

rugalmasak. 

 

Átszálláskor több helyen csomagcipelés lesz, így tömören és ügyesen, ne 

szétszórva csomagoljuk, mert mindenki sajátját viszi és még hozzá sátrakat, stb. 

 

Maga a vonaton utazás közben különböző szórakoztató és nevelési programokat 

vezetünk, köztük népdaltanítás, térképészet, magyar társasjátékok, mesemondás, 

kézügyességek, és csendes olvasás. Célunk, hogy mindenki a vonaton odafelé és 

visszafelé egy-egy magyar könyvet elolvasson, így mindenki hozzon magával 

néhány magyar könyvet (ajánlatok: János Vitéz, Pál Utcai Fiúk, Láthatatlan 

Ember, Egri Csillagok, Wass Alberttől akármi, képregény, stb). A csapat szertárban 

van magyar könyv, és a Cleveland Public Library belvárosi főkönyvtárban is több 

mint 6,000 magyar könyv van a negyedik emeleten, mind kölcsönezhető 

(www.cpl.org). 

 

A júniusi befizetett száz dollárból, ami buszbérlést és teherautóbérlést is fedez a 

vonatállomásról és a repülőtérről, igyekszünk gazdaságosan megoldani a csapat 

által intézett étkezéseket. Viszont, ha a kedves szülők szeretnének e célra külön 

pénzadományt adni a csapatnak, szívesen elfogadjuk. Aki nem szeretné, hogy 

gyermekénél legyen készpénz, adja át névvel ellátott boritékban és útközben 

étkezésenként kiadagoljuk. 

 

Izgalmas útnak igérkezik, mint a régi amerikai pionírok és telepesek, mi is 

nyugatra indulunk. Közben a csíkhágói nagyvárost is megtekintjük, látunk 

terjedelmes prérit és pusztát, termőföldet, sivatagot, meg a Sziklás és Sierra 

Nevada hegyek szépségeit. Felejthetelen élménynek igérkezik minden cserkész 

számára. 



– BEVERAGES –
Milk  2% or Soy  ........................................................... 2.00
Coffee, Tea Regular or Decaffeinated  ................................. 2.00
Iced Tea  ................................................................. 2.00
Juice Apple, Orange, or Cranberry ......................................... 2.00
Pepsi Soft Drinks Regular or Diet Soda ............................ 2.25 
Bottled Water ........................................................ 2.25

– BAR SELECTIONS –
LIQUOR♦

Premium Spirits ............................................... 7.00
Spirits  – Jack Daniel’s Black Label, Dewar’s Scotch, 
 Finlandia Vodka, Tanqueray Gin, Bacardi Rum 
  
Mixers – Club Soda, Tonic Water, Ginger Ale,
 Bloody Mary Mix, Orange Juice
 

BEER♦

Ask your server about today’s selections.

Domestic ........................................................... 5.50
Import ............................................................... 6.50
Regional Craft  ................................................. 7.50
 

WINE♦

Ask your server about today’s selections.

Single Serving .................................................. 6.50
Half Bottle ...................................................... 16.00
 
♦Note that alcoholic beverages are available as an extra purchase and are not included in first class meal packages.

Prices are in U.S. currency and include all taxes. 
Amtrak accepts major payment cards. If you paid by cash or payment card and did not receive a receipt, your 

purchase is complimentary.

Please retain your receipt for all returns, refunds and exchanges.

– DESSERTS –
No Sugar Added Vanilla Pudding .............. 2.75
Designed to appeal to those seeking a gluten-free, 
lower calorie dessert. (90 cal.)

Specialties ................................................... 6.25
Choice of a caramel filled warm chocolate lava cake (370 cal.), 
or a Greek yogurt cheesecake with a cinnamon graham 
cracker crust. (330 cal.)

 Amtrak Signature Dessert ................... 7.25
 Warm date-pudding cake with toffee pecan sauce. (530 cal.)

– CHILDREN’S MENU –
Available for children 12 and under.

BREAKFAST
Scrambled Egg ...........................................  4.00
One freshly scrambled egg, served with roasted potatoes or 
grits, and a whole wheat biscuit or croissant. (405 ave. cal.)
Egg substitute available upon request. (355 cal.)

Buttermilk Pancakes .................................. 6.50
Two griddled buttermilk pancakes. Served with 
breakfast syrup. (270 cal.)

Sides 
Pork Sausage – 1 Patty (180 cal.)  ......................................... 1.75
Apple & Maple Chicken Sausage – 1 Link (50 cal.)  ........................ 1.75
Applewood Smoked Bacon – 2 Strips (54 cal.) ...........................  2.50

LUNCH/DINNER
Hebrew National All-Beef Hot Dog ...........  7.00
Lunch  – Served with kettle chips. (710 cal.)
Dinner – Served with vegetable medley and a roll. (680 cal.)

Macaroni and Cheese ................................  7.00
Lunch  – Served with a roll. (610 cal.)
Dinner – Served with vegetable medley and a roll. (640 cal.)

Sides 
Garden Salad with choice of dressing (210 cal.)  ............................3.00

Scan to enter the  
Amtrak Food &  

Beverage website  
for access to  

Food Facts,  
menus, etc.

AMT SWC 0916

M E N U
Southwest Chief

Dining Car
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– BREAKFAST –

Scrambled Eggs  ......................................... 8.00
Two freshly scrambled eggs served with roasted potatoes or grits. 
With a choice of whole wheat biscuit or croissant. (505 ave. cal.)
Egg substitute available upon request. (405 cal.)

Continental Breakfast ................................ 8.75
Choice of Kellogg’s brand cereal or hot steel-cut oatmeal with 
raisins and honey. Served with fresh fruit, Greek yogurt and a whole 
wheat biscuit or croissant. (749 ave. cal.)

Buttermilk Pancakes .................................. 9.75
Griddled, made to order trio of buttermilk pancakes. 
Served with breakfast syrup. (410 cal.)

Omelet Selection  ..................................... 12.00
Three egg omelet made to order with today’s fresh vegetable filling. 
Available with Cheddar or Swiss cheese for an additional $1.00. (70 cal.)
Served with roasted potatoes or grits, and a whole wheat biscuit or 
croissant. (610 ave. cal.) Egg substitute available upon request. (470 cal.)

Breakfast Specials
Ask your server about additional options being offered on today’s trip. 

Sides 
Pork Sausage – 2 Patties (360 cal.)  ....................................... 3.50
Apple & Maple Chicken Sausage – 2 Links (100 cal.)  ...................... 3.50
Applewood Smoked Bacon – 3 Strips (80 cal.) ...........................  3.75

– LUNCH –

Spinach Entrée Salad  ................................... 10.00 
Spinach leaves with cucumber, cherry tomato, julienne red onion 
and shredded Asiago cheese. Served with your choice of dressing 
and a warm roll. (530 ave. cal.) Sliced chicken breast available for 
an additional $3.50. (110 cal.) 
This option is also available for dinner. 

Black Bean & Corn Veggie Burger .................. 12.00
A spiced, full-flavored veggie burger, served on a country white roll 
with lettuce, tomato, red onion, dill pickle, and kettle chips. (975 cal.) 
Cheese available for an additional $1.00. (70 cal.)
Also available as a dinner option. Both the burger and the 
bun are vegan compliant.

Natural Angus Burger  ................................... 12.00
Grilled antibiotic and hormone-free Angus beef burger. Served 
on a country white roll with lettuce, tomato, red onion, dill pickle,  
and kettle chips. (810 cal.) Available with cheese for an 
additional $1.00 (70 cal.) and/or two apple-wood smoked 
bacon strips for an additional $2.50. (54 cal.)  
Also available as a dinner option.

Chef’s Marketplace Special  ......................... 13.00
Sliced turkey breast with Portobello mushroom sauce on a sliced 
biscuit with buttery mashed potatoes. (470 cal.) 

Lunch Special
Ask your server about additional options being offered on today’s trip. 

Sides
Garden salad with choice of dressing (210 ave. cal.)  ............................ 3.00

*

*

*

w

Sugar free jelly, sugar free breakfast syrup and plain soy milk are available upon request.

All fresh eggs are pasteurized and sourced from cage-free suppliers.

Please be advised that food prepared on Amtrak trains may contain or have come in contact with: milk, eggs, wheat, 
soy, honey, peanuts, tree nuts and/or fish. 

*  FDA Consumer Advisory: Consuming raw or under cooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your 
 risk of food borne illness, especially if you have certain medical conditions.

Additional items may be available but subject to change, ask your server. Occasional substitutions may be required 
for menu selections listed based on availability and supply. Your server will advise of any changes to the menu. 

Please be advised that the special nature of our menu profile, variety of our cooking procedures, seasonal and regional variations 
and our reliance on supplier’s information, may result in variations in the ingredients and nutritional content of these menu items. 

This list is compiled based on information provided by Amtrak approved food suppliers, as of 09/28/16. Ingredient changes 
may occur before this list is updated. Amtrak makes no guarantees regarding the accuracy of these items.    

Occasionally, verbal substitutions may be offered instead of printed  menu selections.

– DINNER (ONLY) –
All sleeping car passengers traditional dinner entrées are served with 

a garden salad  (210 ave. cal.) and a dinner roll. (100 Cal.)  

  * The Amtrak Signature Steak  ..............25.00
 A well-marbled, USDA Choice Black Angus flat iron steak, 
 grilled to order. Served with Portobello mushroom sauce, 
 accompanied by a baked potato with sour cream and vegetable 
 medley. (505 cal.) A glass of Cabernet Sauvignon or Merlot 
 would be the perfect complement to this American classic.

Healthy & Flavor Forward Specialties ........15.75
Choice of Chinese rice noodles and veggies with cashew sauce (480 cal.) 
or vegetable lasagna with vegan mozzarella. (300 cal.) Both vegetarian 
offerings are vegan compliant and a healthy option for those seeking 
bold flavor with reduced calories, fat and sodium.  
Light Entree Guidelines are based on 700 total calories per serving. 
Specifics: less than 30% (23 grams) total fat; less than 10% (8 grams) 
saturated fat; 0% (0 grams) trans-fat and less than 750 milligrams 
of sodium per serving.

Creamy Tortellini with Pesto & Vegetables .....16.50
Three cheese filled tortellini pasta in a creamy pesto sauce 
topped with wax beans, carrots, greens and parsley, dusted 
with Parmesan cheese. (625 cal.)
Enjoy this dish with one of our fine vineyard selections.

Thyme Roasted Chicken Breast ................17.50
Thyme scented chicken breast with smoky tomato sauce. Served 
with a rice and orzo pilaf, and vegetable medley.  (885 cal.) 
Consider enhancing this menu choice with a glass of crisp Chardonnay.

Seafood Catch of the Day .........................22.75
Spice-rubbed atlantic cod with buttery mashed potatoes 
and vegetable medley. (305 cal.) 
This course will pair well with one of our delicious chilled white wine offerings.

Dinner Specials
Ask your server about additional options being offered on today’s trip. 

Sides
Garden salad with choice of dressing (210 ave. cal.)  ....................... 3.00
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Last revised: 9/25/04

Acknowledgment of the Hungarian Scout's Event Responsibility, Express
Assumption of Risk, and Release of Liability

I understand that during my participation in this Hungarian Scouts Event, I may be exposed to a variety of hazards and risks, 
foreseen or unforeseen, which are inherent in each Event and cannot be eliminated without destroying the unique character of 
the Event. These inherent risks include, but are not limited to, the dangers of serious personal injury, property damage, and 
death ("Injuries and Damages") from exposure to the hazards of travel and the Hungarian Scouts has not tried to contradict or 
minimize my understanding of these risks. I know that Injuries and Damages can occur by natural causes or activities of other 
persons, animals, trip members, trip leaders and assistants or third parties, either as a result of negligence or because of other 
reasons. I understand that risks of such Injuries and Damages are involved in adventure travel such as Hungarian Scouts Event 
and I appreciate that I may have to exercise extra care for my own person and for others around me in the face of such hazards. 
I further understand that on this Event there may not be rescue or medical facilities or expertise necessary to deal with the 
Injuries and Damages to which I may be exposed. In consideration for my acceptance as a participant on this Event, and the 
services and amenities to be provided by the Hungarian Scouts in connection with the Event, I confirm my understanding that:

 I have read any rules and conditions applicable to the Event made available to me; I will pay any costs and fees for the 
Event; and I acknowledge my participation is at the discretion of the leader. The Event officially begins and ends at the 
location(s) designated by the Hungarian Scouts. The Event does not include carpooling, transportation, or transit to and 
from the Event, and I am personally responsible for all risks associated with this travel.

 If I decide to leave early and not to complete the Event as planned, I assume all risks inherent in my decision to leave 
and waive all liability against the Hungarian Scouts arising from that decision. Likewise, if the leader has concluded the 
Event, and I decide to go forward without the leader, I assume all risks inherent in my decision to go forward and waive 
all liability against the Hungarian Scouts arising from that decision.

 This Agreement is intended to be as broad and inclusive as is permitted by law. If any provision or any part of any 
provision of this Agreement is held to be invalid or legally unenforceable for any reason, the remainder of this 
Agreement shall not be affected thereby and shall remain valid and fully enforceable.

 To the fullest extent allowed by law, I agree to WAIVE, DISCHARGE CLAIMS, AND RELEASE FROM LIABILITY the 
Hungarian Scouts, its officers, volunteers, employees, agents, and leaders from any and all liability on account of, or in 
any way resulting from Injuries and Damages, even if caused by non-criminal negligence of the Hungarian Scouts its 
officers, volunteers, employees, agents, and leaders, in any way connected with this Event. I further agree to HOLD 
HARMLESS the Hungarian Scouts, its officers, volunteers, employees, agents, and leaders from any claims, damages, 
injuries or losses caused by my own negligence while a participant on the Event. I understand and intend that this 
assumption of risk and release is binding upon my heirs, executors, administrators and assigns, and includes any 
minors accompanying me on the Event.

 I have read this document in its entirety and I freely and voluntarily assume all risks of such Injuries and Damages and 
notwithstanding such risks, I agree to participate in the Event.

Name:  

Signed:     Date:

If you are a minor (under age 18), your parent or legal guardian must sign this Agreement on your behalf. I hereby agree and consent 
to the foregoing Agreement on behalf of the minor below.

Name of Minor (Print):  Birth Date:  

Name of Minor (Print):  Birth Date:  

Name of Guardian (Print):  

Signature of Parent or Guardian:                  
Date:
Please complete this form and return it to your Hungarian Scouts leader or representative.



Last revised: 9/25/04


