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A múlt 3 hónap
Kirándulások
Cserkészebéd
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A következő 3 hónap
Kirándulások
Összejövetelek
Aki
Csapattáborok
Kiscserkész nyári program 
(júliusban, dátum még nem fix)
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Kirándulások
Április 17 (holnap!) -- South Chagrin Reservation (mindenkinek)

Shelterhouse Picnic Area; 10am-2pm

Május 15-16 -- Cserkészeknek kirándulás a tanyán (szombaton 10kor érkezés, vasárnap 
2-kor indulás)

Május 22 -- Kiscserkészeknek (részleteket május elejére küldjük)



Kirándulás--Május 15-16
Cserkésztanyán, https://goo.gl/maps/BvpP4sC9iESftPj98

COVID megoldás alvásra: 

● Legalább 6 láb gyerekek között alváskor
● Ha egymás mellett lesznek sátorban akkor az egyik feje a másik lábánál lenne (head to toe)
● Ha valamelyik szülő nem szeretne, hogy a gyermekei más gyerekekkel egy sátorban aludjanak, akkor 

külön sátorban/ponyva menedékhelyet állítanak (álllitunk) fel és abban aludnak

Egészségügyi lapokat töltsék ki a kirándulás előtt

Fekete Párduc őrsnek cserkész fogadalomtétel lesz 

https://goo.gl/maps/BvpP4sC9iESftPj98


Összejövetelek
● A péntek esti összejöveteleket a cserkészháznál 

tartjuk
● Mostantól kezdve az a terv, hogy az őrsök bemehetnek 

az épületekbe ha betartják a szigorú távolságtartást 
● Itt található az új protokol

https://drive.google.com/file/d/1Z3uM7ey6EJFRdd3IQKTsW2X1NYOqD0iW/view


Összejövetelek
Április 23 – Összejövetel

Április 30 – Összejövetel

Május 7 – Vezetői gyűlés

Május 21 – Összejövetel

Május 28 – Összejövetel

Június 4 – Évzáró Mastick Parknál



Virtuális Akadályverseny
Kinek: Zöld nyakkendősöknek

Mikor: Május 29, reggel 10-től délután 4-ig

Záró néző-parti és eredményhirdetés: május 29-én 8-kor, EST

Eddig ennyit halottunk (május elején megosszák a különböző altábori feladatokat / 
infókat):

Előfeladat, kerettörténeti füzet, célszerű kérdések és népdal lista

“A pálya feladatok úgy lesznek kidolgozva, hogy az őrsök együtt vagy személyesen 
meg tudják oldani. Egészség legyen az első célunk!”

https://drive.google.com/file/d/1Y6nd7qNxzg5iqX_lCtGdtJyZew6xGvkX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HI2vclzgd6OEOXUxMaxmdxAKxKOGLTxi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0JqBYSbxbRnG8W0UyDCH61wW7VKFskX/view?usp=sharing


Virtuális Akadályverseny
Valószinüleg kell wifi a feladatokhoz, akár gyakorlati cserkész anyagról lesz 
szó, igy:

●  valószinűleg úgy fogjuk megoldani, hogy őrsi kirándulás alatt részt 
vesznek az akadályversenyen május 29-én 10től 4-ig, 

● majd otthonról csatlakozhatnak este 8kor a “Záró néző-parti és 
eredményhirdetés”-hez.



Június 12-19
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Csapattáborok

Fiúk 
Cserkésztanya

Ashtabula County

Lányok
Camp Hilaka,

Richfield



COVID biztonság táborra

● Ezt az irányitást tervezzük követni
https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/Residential-Camps.pdf

● Alvás úgy lesz mint a májusi táborozásra említettük (az is a fenti irányelven 
alapszik)

● A nagyobb csoportos programokat távolságtartással oldjuk meg

https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/Residential-Camps.pdf


Iskolatábor + VK 
Még nincsenek kihirdetve, de...

Iskolatábor:
Július 3-17

VK:
július 29-augusztus 8
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Türelem!
A vírusról sok különböző vélemény 
van, és  közösségünkben ezek MIND 
megtalálhatók.

Egyrészt nagyon jó, hogy ennyire 
sokszínűek vagyunk, viszont senki 
nem várhatja el, hogy az ő 
véleménye legyen a többség 
véleménye is.

Próbáljuk követni az "arany 
középutat", ez főként azt jelenti, 
hogy követjük a hivatalos 
előírásokat.

Kérdések vagy 
hozzászólások?



Köszönjük!
Kérdések?

Kriszta: 34cspk@gmail.com 440.465.8172
Mátyás: 14cspk@gmail.com 440.897.4989 

Instagram: 
34.zrinyi.ilona.lcscs


