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Tájékoztató csapatunk 2016. évi őszi tanyázásáról
TALÁLKOZÓ: 2016. október 28-án, pénteken 17:15-kor a Népliget autóbuszpályaudvar jegypénztáránál.
ÉRKEZÉS: 2016. október 31-én, hétfőn 17:40-kor a Népliget autóbusz-pályaudvarra.

HELYSZÍN: MECSEKNÁDASD, BAKANCSOS HÁZ
RÉSZVÉTELI DÍJ: 14.000 Ft/fő, mely az utazási-, szállás-,

program-, és étkezési
költségeket is fedezi, valamint tartalmazza a fejenként 1500 forintos tavaszi csapattagdíjat is. Ez
utóbbi összeget tehát azoktól is kérjük, akik esetleg most nem tudnak részt venni a programon.
• Előlegként 4.000 Ft-ot 2016. október 23. vasárnap estig kérünk befizetni az
őrsvezetőknek! Az előlegből esetleges lemondás esetén sem áll módunkban visszaadni.
• A fennmaradó 10.000 Ft az induláskor fizetendő.
• A tanyázás valós költsége fejenként 15.000 Ft. (a különbséget alap esetben a csapat
támogatásként adja, illetve pályázatokból fedezzük) Aki tehát úgy érzi, hogy anyagi helyzete
engedi, lehetőség van a valós összeg, ún. ’támogatói részvételi díj’ befizetésére. Ezzel a
szociálisan rászorulókat tudjuk jobban segíteni, illetve extra gyümölcsöt, édességet, kellékeket
stb. tudunk vásárolni.
• Szociális alapon kedvezmény legkésőbb október 23. vasárnap estig az őrsvezetőktől kérhető,
de kizárólag a második részletre! Ennek módja fizetési átütemezés is lehet: célunk, hogy
átmeneti anyagi problémák miatt senki ne maradjon le a programról. 16 éven felül csak
fizetési átütemezés kérhető!
• A csapat vezetősége fenntartja a jogot, hogy a október 23. után jelentkezők számára a
részvétel feltételeit módosítsa!

KÖTELEZŐ FELSZERELÉS: lehetőség szerint egy nagy hátizsákba csomagolva a
honlapunkról letölthető tanyázás felszerelési lista alapján. Ettől eltérni csak vezetői
engedéllyel lehet, mivel a gyerekek egészsége, testi épsége múlhat a hiánytalan, megfelelő
minőségű felszerelésen! Szükség esetén a hiányzó dolgokat a szülő költségére tudjuk csak
pótolni.
Minden egyéb csak előzetes vezetői engedéllyel jöhet, ill. a tanyázás idejére elvesszük!
Kérjük, senki se feledkezzen meg az első napi hideg élelemről (utazásra, vacsorára)!
!!! A gyerekek csak őrsvezetőjük előzetes tudtával szedhetnek bármilyen gyógyszert !!!
!!! A találkozóra, akinek van, egyenruhában jöjjön !!!

EGYÉB TUDNIVALÓK, TENNIVALÓK:
•
•

A szervezésért felelős: A csapat vezetősége nevében PEJ ANDRÁS (+3620/822-9015); a tanyázás
ideje alatt (sürgős esetben) a fenti telefonszámon lehet kapcsolatba lépni a vezetőséggel, SMS-ben.
Időjárás: Kérünk mindenkit, hogy szélsőséges időjárási helyzetekre is készüljön fel. Az évnek
ebben az időszakában meleg, napsütéses idő éppúgy lehet napközben, mint tartós eső vagy
havazás: a programot ettől függetlenül megrendezzük.

Mindenkinek eredményes felkészülést, jó utat és Jó Munkát kíván
Budapest, 2016. október 8.
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