
 

 

Hungarian Scout Association in Exteris 

KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435 

KÖZPONTI REGŐS TÁBOR,  2016. FILLMORE, N.Y. 
     A III. és V. kerület csapattagjainak, lakóhelyükön 

 

 

Havas Tátrák hideg szele, 

a kalátkába fúj befele. 

Pörög az orsó, forog a dal,  

kenderböl lesz szövés majd hamar. 

Fiuk, lányok jöjjetek,  

hogy jobban ismerkedjetek. 

A fonóban jó a kedv,  

Mégis ha kézimunka a terv!  
 

 

Szeretettel várunk minden 14-éven felüli cserkészt oktober 1-én és 2-án a fonóban! 

 

Pénteken szeptember 1-én, éjfélre érkezzenek be, és hozzák magukkal a következő kellékeket:  

- Szabályos cserkész egyenruha 
- Tábori felszerelés  
- meleg ruha (sapka, kesztyű, csizma, stb.)  
- Jegyzetfüzet, ceruza, toll 
- Népiruha vagy vasárnapi ruha táncházra, tánccipő vagy csizma  
- Táncprobára ruha 
- 40 US dollárt és a jelentkezési íveket. 

 

A tábor szombat reggel kezdődik, 8 órakor. Elszállás a Nádas Házban és a Leány ŐV barakban lesz. Kérem, 

hogy a csapatparancsnokok jelentkezzenek szeptember 17-ig. Segédtisztek akik szeretnek programot 

vezetni, kérem vegyék fel velem a kapcsolatot.   

 

 

     

 

 

Jó Munkat! 

     
Tábor Kiki cst. tpk.    Gyermán Móni, st. tpkh. 

kikike1016@yahoo.com   34moni.gy@gmail.com  

440-623-9750     440-638-9207 

 

 

Cleveland, 2016. Szeptemeber, 24 
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Hungarian Scout Association in Exteris 

KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435 

 

A 2016-os Központi Regös Tábor szabályai  

 
1.   Alapszabályunk a tíz cserkésztörvény.  Megtartása mindenkire kötelező, aki cserkészfogadalmat tett vagy 

részt vesz cserkész megmozdulásokon. 
 

2.   A cserkész a fogadalomtétel alkalmával önként vállalja, hogy a cserkésztörvények szellemében és a 
cserkészet szabályai szerint él.  

 

3.   A cserkészfegyelem tényezői: az önfegyelem, a szeretet, az engedelmesség, a rend és a cserkészies 
magatartás. 

 

4.   A magyar beszéd kötelező, és igyekezzünk a durva, trágár beszédet kerülni és kerültetni! 
 

5.   Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a tpk-nak, napostisztnek, vagy a tábor 
egészségügyi személyzetének!  

 

6.   Cserkésztáborban a 18. éven aluliaknak TILOS a dohányzás.  A 18 éven felüliek szabadidejükben, az erre 
kijelölt, elkülönített helyen dohányozhatnak. 

 

7.   Cserkésztábor résztvevői számára a táborozás időtartama alatt szeszes ital vagy kábítószer fogyasztása 
SZIGORÚAN TILOS! 

 

8.   A tábort a résztvevők csak a tpk. vagy a napostiszt engedélyével hagyhatják el.  Ez vonatkozik a vezetőkre is, 
és különösen vonatkozik az éjszakákra. 

 

9. Fiúk és lányok külön sátorban/szobákban alszanak.  Fiúknak leányszobában és leányoknak fiúszobában 

semmi keresnivalójuk nincsen.  
 

10. Gyerekeket nem szabad alvás alatt felügyelet nélkül hagyni. 
  

11. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok megtartásával szabad. 
 

12. Élő fát kivágni csak a tpk. engedélyével lehet.  Élő fába kést, baltát hajigálni, szöget verni, kérgét lehántani 
tilos! 

 

13. A felszerelés közös tulajdonunk, amire vigyázni kell.  Szándékos rongálás esetén a tpk. kártérítést kérhet.  
 

14. Mindenki vigyázzon a rendre és a tisztaságra, legyen az kint a szabadban, vagy bent egy épületben! 
 

Bármilyen szabálysértést, veszélyhelyzetet azonnal jelenteni kell az altpk.-nak, napostisztnek, tpk.-nak vagy más 

vezetőnek.  Szabálysértés esetén az altpk. rendre utasítja, súlyos esetben a tpk. a táborból kizárhatja a 

szabályszegőt, ideiglenesen megvonhatja a vezetői beosztást.  

 

                                                                                        

cserkész aláírása            szülői aláírás (18 éven aluliaknak)        csapatszám         dátum  

 


