
Tavaszi Kirándulás 2021
Május 15-16

Covid Biztonság:

● Otthon mérjenek lázat. Ne jöjjenek ha COVID tünetjük van (tünetek -

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html ).

● Maszk hordás kötelező, kivéve étkezés és alvás alatt, amikor legalább 6 láb lesz cserkészek között.

● Távolságtartás és rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés továbbra is lesz.

● Alváskor:

● Legalább 6 láb távolság lesz a gyerekek között. 2-4 -en lennének egy sátorban, mérettől függően.

Vagy egy-egy sarokban lesznek, vagy egyik feje a másik lábánál lesz (head to toe).

● Ha van aki szeretné, hogy a gyermeke inkább egyedül aludjon egy sátorban, akkor külön

sátrat/ponyvát fel lehet neki állítani.

Kinek: Zöld nyakkendős cserkészeknek (Rozmaring, Tündérrózsa, Liliom, Fekete Párduc, Tigris, és

Csirke őrsök).

Érkezés és Indulás: Szombat reggel 10-re várjuk a cserkészeket. Vasárnap délután 1-re zárjuk a

kirándulást.

Hol: Teleki cserkész tanyán. 3498 Callender Rd, Rock Creek, OH 44084

Visszajelzés: Május 7-ig válaszoljanak a linken (akkor is, ha nem tud jönni a cserkész). $20 a részvételi

díj.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbxL9VeNghIIkP5DPg_CS033SIuHewvl0NcRUzUB3rtnJg

Wg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Kellékek: 1 ebéd, cserkészegyenruha, időjáráshoz megfelelő ruha, bakancs, tornacipő, esőkabát, pizsama,

váltás fehérnemű és zokni, hálózsák, matrac, mosdó felszerelés, zseblámpa, csajka, bicska, gyufa, iránytű,

toll, füzet, teli kulacs, egészségügyi lap (ha nincs még beadva a csapatnak).

*Cserkész avatás lesz a Fekete Párduc őrsnek a szombat esti tábortűz alatt (ami este 8:45 -kor

kezdődik), így a Fekete Párduc szülők is meg vannak hívva a tábortűzre.*

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbxL9VeNghIIkP5DPg_CS033SIuHewvl0NcRUzUB3rtnJgWg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbxL9VeNghIIkP5DPg_CS033SIuHewvl0NcRUzUB3rtnJgWg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


Scout outing May 15 (10 am)- May 16 (1  pm)

Parents are responsible for dropping off and picking up their children at Teleki Scout

Park. Please use the sign up link whether your child(ren) will be attending or not. Thank you!

What to bring: 1 lunch, scout uniform, weather- appropriate clothes, hiking boots, tennis shoes, rain

jacket, sleeping bag, camping mattress/pad, toiletries, flashlight, mess kit, pocket knife, matches,

compass, pen, small notebook, full water bottle, health form (if not yet submitted).

*There will be a scout initiation for the Fekete Párduc őrs on Saturday night during the campfire,

which starts at 8:45 pm. Parents of scouts in the Fekete Párduc őrs are invited to the campfire.*

Jó Munkát!

Dunay Sofi

34sofi.d@gmail.com

(216) 650-3353
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