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KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435 

 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
Hungarian Scout Association in Exteris 

2020 Jubileumi Tábor: július 30. – augusztus 9.  
 

 

 

2019. június 10. 

 

Téma: Vándor Altábor a 2020. Jubileumi Nagytáborban 

 

Kedves csapat, körzeti,  és kerületi parancsnokok! 

 

A 2020-as Jubi tábor egy régen alkalmazott nevelő eszközzel lesz gazdagabb: a vándorcserkész altáborral! 

A vándorcserkész altábor lehetőséget fog nektek nyújtani arra, hogy megjutalmazzátok azokat az idősebb (18-

22 éves) cserkészeiteket, akik az év folyamán segítettek nektek a csapat és/ vagy közöségi programjaitok során, 

esetleg akár mint szórvány cserkészek is.   

 

Röviden leírom az altábor hátterét és a részvételi feltételeket.  Kérem, vegyétek ezeket figyelembe a 2019-20-as 

csapatterveitek elkészítése idején.    

 

A tábor jellege: 

● 30 főre határolt vegyes tábor, 18-22 éves nem-segédtisztek számára.  
● A tábor a Sík Sándor Cserkészparkban kezdődik és fejeződik is majd be. Azonban a 

hét folyamán mozgó táborrá válik majd biciklizéssel, kenuzással és portyázással Fillmore környékén. 
● A tábor hangsúlya a korosztálynak megfelelő programok és a vándorcserkész program megerősítése lesz 

KMCSSZ szerte, kiegészítve a közös központi tábori segítő feladatok elvégzésével. 
 

A tábori részvétel feltételei: 

● A jelentkezőnek el kell végeznie egy, a csapatotok munkatervébe illő hasznos programot és/vagy feladatot a 
2019-2020-as cserkészév során. Ezek a feladatok a parancsnok hatáskörében vannak és rugalmasan 
kezelendők, illetve a csapatokat szolgálja. 
Például: 

- Regös program tervezése és kivitelezése (tánc, népdal, bábszínház, stb.) 

- Csapatkirándulás, vagy táborban a vezetőt segítő munka. 

- Csapatfeladat elvégzése (szertár, pénzgyűjtő program, stb.) 

● Ha nem tartozik a vándor szorosan egy csapathoz, akkor a körzetnek vagy kerületnek végezzen munkát és 
annak a vezetője mentorálja a vándort. 

● Egy kötelező és egy választható vándor cserkész próbaanyag elsajátítása. Ez a csapatnak és a jubi tábor alatt 
is előadható legyen. A témakörök a KMCSSZ.org oldalán találhatóak meg (lásd cserkészeknek/próbaanyag) 

● Fizikai felkészültség. (Tudjon jól úszni és biciklizni. Képes legyen kitartóan gyalogolni, illetve fizikailag jól bírja 
a strapát.) 

● Végezzen el egy mesterséges légzés és elsősegély tanfolyamot. (A jubi honlapon majd megtalálható lesz a 
lista, hogy melyik tanfolyamból lehet választani.)  

● Csapatparancsnoki (vagy körzeti, vagy kerületi parancsnoki) ajánlás. 
 

Kérdéssel vagy észrevétellel forduljatok hozzám a vamoshouse@yahoo.com címen.   

A további részletekkel majd mégjelentkezni fogunk a nyár folyamán. 

 

Jó munkát! 

Vámos István 

Vándorcserkész Vezetőtiszt 
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