
34-es Zrínyi Ilona lcscs.
14-es Görgey Arthur cscs.

www.clevelandcserkesz.org

65. Cserkésznap
Kedves Cserkészek és Cserkész szülők!

Nagy hétvége előtt állunk és kell MINDENKI segítsége. A Cserkésznap a legnagyobb pénzgyüjtő akciónk, amivel
támogatni tudjuk a cserkészek kirándulásait és táborait.

Kérjük, hogy minden szülő aki tud legyen szíves jelentkezzen segíteni:
https://www.signupgenius.com/go/10c044fa4ad2da0f58-cserksznapra

A menetrend:

Szombat reggel 9-től délután 1-ig
Minden ‘nagy’ cserkész legyen a German Central Parknál reggel 9-kor. Szombat reggel állitjuk fel a parkot a
Cserkésznapra. A cserkészek pizza ebédet kapnak amikor kész a munka.

Vasárnap reggel (10 előtt ingyenes belépő mindenkinek aki cserkész egyenruhában van)
10 óra: Sorakozó csapatonként az úton a Zrínyi Vásár előtt
****TELJES CSERKÉSZ EGYENRUHÁBAN**, Mise/Istentisztelet után lehet felvenni a 70. évfordulós polót
nyakkendővel.

10:30 Zászlófelvonás
11:00 Mise/Istentisztelet
12:00 Ebéd
1:00-4:00 Kiscserkészek:  játék, kézügyesség stb (2:30-3:30 Jungle Bob)

Cserkészek be lesznek osztva segíteni a játékokkal, konyhákban, sátraknál
3:30 Cserkész lányok öltöznek a szereplésre
4:00 Cserkész lányok táncolnak a lacikonyhánál, (4:20-kor main plaza / zászlótéren )

4-kor Szülök átveszik a kiscserkészeket
4:30 Cserkész fiúk öltöznek szereplésre
5:00 Cserkész fiúk táncolnak a lacikonyhánál, (5:20-kor main plaza / zászlótéren )
6:00 Regösök táncolnak a lacikonyhánál, (6:20-kor main plaza / zászlótéren )
6:45 Zászlólevonás

****este 7 órakor minden 12 évet betöltött cserkészt várunk a Cserkésznap bontására és teherautó
pakolására****

NÉPVISELET
Lány cserkészek péntek este kaptak népviseletet. Azt mindenki hozza el vasárnap! További kellékek a következő
lapon tal

Kérdésekkel nyugodtan forduljanak Krisztához vagy Mátyáshoz.

Jo Munkát!

Slattery Kriszta cspk Szigeti Mátyás cspk
440-465-8172 440-897-4989

http://www.clevelandcserkesz.org/
https://www.signupgenius.com/go/10c044fa4ad2da0f58-cserksznapra


Cserkész napi NCS táncra lista:
Rábaközi

Lányoknak:
● Kiosztott viselet
● Fehér vagy testszinű alsónemű, fehér alsóing, pendely, és harisnya
● Fekete pántos tánc cipő (mary jane stilusú)
● Haj két copfban fonva, piros szalaggal

Fiúknak:
● Fekete cipő (bőr cipő, nem torna) / fekete tánc csizma (Regös ŐV-k)
● Fekete nadrág
● Fehér galléros ing
● Fekete kalap (ha van otthon)
● Fekete zokni
● Majd kapnak fekete mellényt a helyszínen

Jó Munkát!
Pigniczky Enese
(216-296-5361)

Tihanyi Laci
(510-697-0074)


