
Kinek: Süni, Rozmaring, Tündérrózsa, Liliom, Csirke (lányok) őrsöknek

Mikor: 2021. június 12-19.

Kérjük mindenki segítségét péntek este 7-kor a cserkészháznál pakolni.

Hol: Crowell Hilaka, Richfield, OH, 4374 Broadview Rd, Richfield, OH 44286 (Be kell jönni fél mérföldet a

parkolóhoz)

Jelentkezés: Ezen az íven.

Érkezés: június 12-én dél és 1:00 között. Pakoljatok ebédet az első napra!

Távozás: június 19-én reggel 11:00-kor.

Tábordíj: $250, Kitöltött Egészségügyi ív; Kitöltött Covid Waiver form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsNJLUfnbCr_YVda5c81azLuWihVV5B4EMD0d6nxsZbjGLOw/viewform?usp=sf_link
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/urlapok/eu/Health%20form%20revised%202020x.pdf
https://drive.google.com/file/d/1czpI4Q8c7sUwIwONiWn8ZyRqtr2iWcko/view?usp=sharing


Kerettörténetünk: Magyar Népmesék

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, a Rock and Roll Hall of

Fame-en is túl, élt egyszer egy magyar cserkészleány. Ez nem csak akármilyen

cserkészleány volt, hanem 34-es Zrínyi Ilonás.

A kislány gyermekkora kellős közepén kitört egy világ járvány, azaz pandémia. Mindenki

bezárkozott a házába, hetekig, hónapokig, több, mint egy évig. Az emberek csak maszkban mehettek ki a

házukból.

A kislány a háza ablakából figyelte a változó évszakokat. Figyelte ahogy a madarak fészket raknak, fiókákat

nevelnek, elrepültek télire, majd visszajöttek, és újra fészket kezdtek rakni.

És akkor egy váratlan dolog történt a kislány életében. Jött egy email, hogy a nyáron mégis lesz

CSAPATTÁBOR!

És elment cserkésztáborba, ahol kint lehetett egy egész hétig a friss levegőben (ami állitólag az egyik legjobb

védelmi eszközünk).

Volt ott több 34-es leánycserkész, sátoroztak, számháborúztak és egy álló hétig boldogan éltek, míg véget nem

ért a tábor.

Aki nem hiszi, járjon utána!

Itt a vége, fuss el véle.

Nézzétek meg ezeket a népmeséket a tábor előtt!

Aranyszőrű bárány

Csillagszemű juhász

Szólő szőlő, mosolygó alma, csengő barack

A só

Előbb a tánc, azután a lakoma

A szorgalmas és a rest leány

A béka, a kolbász, és az egér / A kőleves

https://www.youtube.com/watch?v=RjJFew2XUOA
https://www.youtube.com/watch?v=7fNAKoIXHHw
https://www.youtube.com/watch?v=DZUkq6GtLBM
https://www.youtube.com/watch?v=2N4BvZJjk2Q
https://www.youtube.com/watch?v=b5JIaxDBNVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tADkcAzu_-Q
https://www.youtube.com/watch?v=UKd3UuraJNk
https://www.youtube.com/watch?v=Al4DpKBL8o4


Felszerelési Lista

Ruhazsák

◻  2 hosszú nadrág
◻  3 rövid nadrág
◻  2 pulóver
◻  8 póló (legyen cserkész vagy magyar felirattal)
◻  1 sima fehér trikó
◻  1 fürdőruha
◻  8 váltás alsónemű
◻  8 pár zokni (egyenruhán kívül)

Cserkészegyenruha

◻ 1 barna szoknya v. szoknyanadrág
◻ 2 cserkészing
◻  Zöld nyakkendő
◻  Nyakkendő gyűrű
◻  2 pár barna zokni
◻  Cserkészöv (ha van)

Cipők

◻  Tornacipő
◻  Bakancs
◻  Gumicsizma
◻  Tusoló papucs

Éjjelre

◻  Hálózsák (nem benti hálózsák)
◻  Kis ponyva
◻  Szivacs/Gumimatrac

Csajkazsák (anyagból, ami felakasztható)

◻  Nyeles kis fazék és tányér (NEM a házikészletből)
◻  Evőeszköz (kés, villa, kanál)
◻  Bögre
◻  2 db törlő rongy (konyharuha)

Kabátok

◻  Meleg kabát
◻ Esőkabát/poncho

Mosdófelszerelés

◻  Szennyeszsák (anyagból)
◻  Szappan, kis sampon, fogkrém
◻  Fogkefe
◻  Fésű / kefe
◻  Kéztörlő
◻  Fürdéshez való törölköző
◻  Lavor
◻ Papírzsebkendő
◻ Dezodor
◻  Női higiéniához való felszerelés
◻  Hólyag kezelésre tapasz (mole foam)

Egyéb

◻  Bicska
◻  Iránytű
◻  Kulacs
◻  Gyufa
◻ 100’ láb kötél vagy spárga
◻  Zseblámpa pót elemekkel vagy fejlámpa
◻ Varrókészlet (tű, cérna, fonal, gombok, stb.)
◻  Notesz
◻  Íróeszközök
◻  Ragasztó
◻  Olló
◻  Vonalzó
◻  Szúnyogírtó spré
◻ Kitöltött Egészségügyi ív
◻ Kitöltött Covid Waiver form
◻ Első napra ebéd

Zsák rendszerben gondolkozz – könnyebb rendet tartani.

● NE hozz elektronikai kütyüt. Nem lesz rá szükséged

● Mobiltelefont NEM használunk tábor alatt, kivéve 1-et őrsönként a portya alkalmával.

http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/urlapok/eu/Health%20form%20revised%202020x.pdf
https://drive.google.com/file/d/1czpI4Q8c7sUwIwONiWn8ZyRqtr2iWcko/view?usp=sharing


Covid Protokol

Ohio Department of Health Residential Camps

● Ohioban a "cohort camping" van előírva. Ezért ez a tábor alatt a hangsúly az őrsökön lesz. Ha nagy

csoport foglalkozás van, például tábortűz, akkor az őrsök között lesz a minimum 6 láb.

● Otthon mindenki mérjen lázat. Ha valakinek COVID tünete van, maradjon otthon.

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

● Maszk hordás kötelező, kivéve sportoláskor, étkezéskor, és alvás alatt, amikor legalább 6 láb lesz a

cserkészek között. Ha táborig enyhítenének a kinti maszk hordáson, akkor követjük az új utasításokat.

● Távolságtartás és rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés továbbra is lesz.

● Alváskor:

● Legalább 6 láb távolság lesz a gyerekek között. 2-4 -en lesznek egy sátorban, távolságtartástól

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

● Ha valaki azt szeretné, hogy a gyermeke inkább egyedül aludjon egy sátorban, kérem szóljon,

találunk megoldást.

Ha esetleg valaki megbetegedne a tábor alatt (láz, hányás, stb.), elkülönítjük a többiektől, és felhívjuk a

szülőket.

Cserkész protokollunk összejövetelekre

https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/Residential-Camps.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://drive.google.com/file/d/1Z3uM7ey6EJFRdd3IQKTsW2X1NYOqD0iW/view?usp=sharing

