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Magyar Cserkészszövetség

Mi fán terem

nyújtson azoknak a szakembereknek, akik munkájukkal segítik a cserkésztáborok, szabadtéri cserkészprogramok zavartalan megvalósulását. Megismerhetik belőle a cserkésztáborokra jellemző sajátos folyamatokat és tevékenységeket.

ISMERTETŐ ANYAG A CSERKÉSZETRŐL, CSERKÉSZTÁBORRÓL
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREKNEK

A kiadványban bemutatjuk, hogy mi a cserkészet lényege, és hogyan
valósul meg a ma Magyarországon. Majd foglalkozunk a tábor szervezésének, előkészítésének folyamatával, és a tábor felépítésével, jellemző építményeivel. Kitérünk azokra a folyamatokra is, amelyek érinthetik a szakembereket, pl.: beszerzés, szállítás, hulladékkezelés, illetve
felsoroljuk azokat a felszereléseket, amelyeket használunk egy cserkésztáborban. Bemutatjuk vázlatosan a tábor programját és az elpakolást, illetve az utómunkálatokat.

a cserkésztábor?

A cserkészet egyik legfontosabb jellemzője a minél több szabadban töltött idő, ami szorosan összekapcsolódik a minket körülvevő környezet,
a természeti értékek megismerésével. Éppen ezért, a cserkészek minden évben az erdőben táboroznak, és kirándulni is gyakran mennek. Az
említett programok során nemcsak a természettel, de erdészekkel, természetvédelmi őrökkel és más helyi szervezetek képviselőivel is rendszeresen kapcsolatba kerülnek. A kiadvány célja, hogy rövid áttekintést

Bízunk abban, hogy mindezek az információk jobb, hatékonyabb és
gyümölcsözőbb együttműködést eredményeznek majd partnereinkkel.
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Magyar Cserkészszövetség

A CSERKÉSZETRŐL ÁLTALÁBAN
TÖRTÉNET

A cserkészet a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma. Alapítója az angol
Lord Robert Baden-Powell, akinek célja kezdettől fogva az volt, hogy
kivigye a városi gyerekeket a természetbe.
A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan
életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek
fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. Ennek érdekében életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést
végzünk önkénteseink segítségével. Magyarországon a helyi közösségekkel együttműködve 7 éves kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki
nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.

Mindehhez saját nem-formális nevelési módszerünket, a cserkészmód
szert hívjuk segítségül, amely a következő elemekből áll: a kisközösségi
(őrsi) rendszer, fogadalom és törvények, a cselekedve tanulás, folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben,
a magyar kultúra ápolása különös tekintettel népi hagyományainkra.

MAGYAR CSERKÉSZET

A Magyar Cserkészszövetséget 1912-ben alapították és bár a kommunizmus alatt betiltották, de a rendszerváltás után újraéledt és ma
Magyarország legnagyobb ifjúsági mozgalma. A csapatok munkáját és
a cserkészek tevékenységét a Magyar Cserkészszövetség fogja össze
és képviseli.
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Ma több mint 200 csapatban, megközelítőleg 13 000 aktív cserkész
van Magyarországon, minden korosztályból, 7-100 évesig. A kiscserkészek és a felnőtt cserkészek kevésbé vannak jelen a táborokban,
ám a 10-25 éves korosztály aktívan táborozik. Ez nagyjából 10 000
cserkészt jelent.
A cserkészcsapatok és a cserkészek száma Budapesten és Pest megyében a legnagyobb, itt él a cserkészek 50%-a, vidéken pedig inkább
nagyobb városokhoz köthető a csapatok működése.

EGY ÁTLAGOS CSAPAT

A cserkészszövetség kis helyi egységekből, csapatokból áll, amelyek
létszáma húsztól több százig terjedhet. Vezetője a csapatparancsnok
aki koordinálja az őrsök és rajok életét. A vezetők önkéntesen végzik
munkájukat, hetente tartanak foglalkozásokat az őrsöknek, és rendszeresen vannak más programok is (kézművesnap, kirándulás, lelkinap,
sportprogram). Egy cserkészőrsben 6-8 azonos korosztályú, azonos
nemű gyerek van.

A CSERKÉSZTÁBOR

Minden cserkészcsapat számára az év legfontosabb eseménye a nyári,
10 napos cserkésztábor, amelyet jellemzően hegyvidéken, erdőben,
kifejezetten nomád helyen, nem épített környezetben valósítanak meg.
A táborlakók maguk építik fel a tábort, lakósátrakat, konyhát és wc-t,
magukra főznek, és ők szállítják a táborba a szükséges dolgokat és
maguknak szervezik a programjaikat.
A határainkon túl élő magyar cserkészekkel is szoros kapcsolatot ápol
a Magyar Cserkészszövetség, rendszeresen vannak közös programok,
közös táborok is.
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TÁBORSZERVEZÉS, ELŐKÉSZÜLETEK
AZ ÉV MENETE

A cserkészév menete a tanévhez igazodik. A vezetők szeptemberben
megtervezik az évet, kijelölik a programok és a tábor időpontját és felelőseit. Az őrsökben a gyerekek egész évben fejlesztik tudásukat a táborra
készülve, a vezetők pedig szervezik a programot és a logisztikát.

PROGRAM, KERETMESE

A tábor napi rutinja ad keretet a változatos, nagyobb programoknak.
Sokféle aktivitás előfordul: kirándulás, sport, csapatjáték, kézműveskedés, lelki program. Szinte minden csapatnál szokás a portyázás, amikor
az őrsök kirándulnak, felfedezik a környéket és egy éjszakát a táboron
kívül töltenek.

A legtöbb tábornak van keretmeséje, ami azt jelenti, hogy egy adott történet világa elevenedik meg a tábori napok során. A vezetők és gyerekek
jelmezeket öltenek, díszletet építenek, hogy játékos formában megéljék a keretmesét. A téma jöhet a történelemből vagy az irodalomból,
pl. Honfoglalás, Gyűrűk ura.

FELKÉSZÜLÉS

A táborparancsnok felelős a tábor megszervezéséért. Ő lehet azonos
a csapatparancsnokkal, de lehet más is. Ő koordinálja a programszervezést a csapaton belül, ő tartja a kapcsolatot a szülőkkel. Ő felelős azért, hogy megfelelő táborhelyet találjanak és meg legyen szervezve a beszerzés, logisztika. Feladata, hogy hivatalosan is bejelentse
a tábort, miután megszerezte a szükséges engedélyeket.

Mi fán terem a cserkésztábor?
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TÁBORHELYNÉZÉS

KOROSZTÁLYOK, TÁBORTÍPUSOK

A szervezők a cserkészek belső adatbázisából, vagy máshonnan összegyűjtik az őket érdeklő helyeket, és a kiválasztott területeket személyesen is megnézik. Vannak nagyon frekventált, és kevésbé népszerű
helyek. Fontos szempont, hogy a táborhely mérete megfeleljen a csapat
méretének. Általában a cserkészek az olyan táborhelyet szeretik, amely

A cserkészek a korosztályi sajátosságok miatt különböző típusú táborokban vesznek részt.

• elzárt, távolabb esik a civilizációtól
(pl. település, autóút, zaj);
• erdei utakon megközelíthető autóval;
• van sík terület (tisztás, rét), ahol lehet sportolni, játszani;
• vannak ligetes részek, gyér aljnövényzettel, ahol lehet sátorozni;
• plusz előny, ha van forrás a közelben, esetleg kút vagy patak.
A szervezők a táborhely kiválasztásakor figyelembe veszik, hogy men�nyibe kerül a területhasználat, mivel a táborok jellemzően alacsony
költségvetéssel valósulnak meg, és nem profitorientáltak.

KÜLSŐ ENGEDÉLYEK, BELSŐ ENGEDÉLYEK
A cserkésztáboroknak meg kell felelniük a törvényi előírásoknak és
a Magyar Cserkészszövetség Táborozási szabályzatának.
Szükséges:
• a terület tulajdonosának vagy kezelőjének engedélye;
• zöldhatósági engedély, ha természetvédelmi területről van szó;
• bejelenteni a tábort az illetékes közegészségügyi hivatalhoz;
• a fenti dokumentumok birtokában táborozási engedélyt kérni
a Magyar Cserkészszövetségtől.
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• A kiscserkészek (7-10 évesig) nem nomád táborba mennek,
hanem épületben laknak, de a programjaik nagy része a szabadban van (tanyázás). Ez a tábortípus általában 5 napos.
• A cserkészek (10-14 évesig) és kószák (14-18 éves korig)
10 napos, nomád táborban vesznek részt, ez a klasszikus,
tipikus cserkésztábor az erdőben.
• Jelen összefoglaló alapvetően erről a tábortípusról szól.
• A vándorok (egyetemista korosztály) és a felnőttek (25-) általában vezetőként vannak jelen a táborokban.
• Vannak egyéb tábortípusok, pl. mozgótábor, ez lehet gyalog, biciklivel vagy vízen; nagytábor, amikor több csapat táborozik együtt.

HELYSZÍNI ELŐKÉSZÜLETEK
– AZ ELŐTÁBOR
A legtöbb táborban a gyerekek érkezése előtt pár nappal a vezetők
megérkeznek a táborhelyre, hogy előkészítsék a terepet:
• leszállítják a felszerelést
(szerszámok, sátrak, konyhai eszközök, programkellékek);
• felépítik a szükséges közös építményeket (ld. 4. fejezet);
• bejárják a napi beszerzési útvonalakat;
• biztosítják az építkezéshez és működéshez szükséges
faanyagokat:

» Gyűjtött fa: A cserkészek összeszedik a táborhelyen található
faanyagot (száraz, kidőlt fák, lehullott ágak) ezek egy részéből kenderspárga segítségével tábori építményeket készítenek,
másik részét főzéshez tűzifának használják.
» Vásárolt fa: Ha nem áll rendelkezésre megfelelő faanyag,
a közeli tüzépről vagy erdészettől vásárolnak, rönköket (kb.
10-20 cm átmérőjű, 1-3 m hosszú könnyűfa rudakat) és széldeszkát (ez a rönkök feldolgozásakor a szélekből keletkező
egyik oldalán domború deszka), amit az asztalok, padok építésénél használnak.
» Hozott fa: Néhány cserkészcsapat hazaszállítja a fűrészáru egy
részét és évről évre újra felhasználja.

Mi fán terem a cserkésztábor?
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JELLEMZŐ ÉPÍTMÉNYEK
ALAKULÓTÉR – ZÁSZLÓRÚD, KERESZT,
PARANCSTÁBLA

élelmiszert. Általában egy nagyobb sátor és ponyvázott előtér alkotja.
A cserkészek hoznak otthonról, vagy fából építenek polcokat és asztalt,
munkapultot a főzéshez és tároláshoz. Itt kapnak helyet a tűzhelyek
(jellemzően gázzsámoly vagy földbe ásott tűzhelyek).

A cserkészek itt gyűlnek össze reggelente és esténként, itt zajlik
a zászlófelvonás és – levonás, illetve ha alkalmas, akkor játéknak is
helyet ad. Jellemző építmény a zászlórúd, a fából kötözött nagy tábori
kereszt és a parancstábla, ami tulajdonképpen egy hirdetőtábla. Ezeket
a cserkészek készítik és ássák be a földbe.

A tartós élelmiszereket a táborozók többnyire előre beszerzik, hűtési
lehetőség híján a romlandó élelmiszereket pedig naponta szerzik be.
A konyha közelében, de biztonságos távolságra van az emésztő és
a szikkasztó, ahova a szilárd és folyékony ételmaradék kerül.

GH – GH-SÁTOR, TŰZHELYEK, EMÉSZTŐ, SZIKKASZTÓ

SZERSÁTOR

GH-nak nevezzük a tábori konyhát és élelmiszerraktárat. (A gazdasági
hivatalból ered.) Itt főznek az arra kijelölt cserkészek, itt tárolják az
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Ebben a sátorban tároljuk a szerszámokat, játékokat, kellékeket, és
nem élelmiszer jellegű fogyóeszközöket (pl. mosogatószer, WC-papír).

LATRINA

Egy földbe ásott gödör (kb. 1x1x2m), amely fölé a cserkészek fából ülőkét kötöznek. A takarást oldalról és az esővédelmet fölülről ponyva biztosítja. Mellette kézmosási lehetőség. A Nébih-előírások szerint naponta
klórral kell fertőtleníteni. Egész tábor alatt ezt használják, a végén betemetik, és egy vastag karóval jelzik a helyét.
A Táborozási szabályzat értelmében nemenként és 20 főnként szükséges egy latrina. A latrinát a tábor területéről és utaktól távolabb, az
uralkodó szélirány és vízfolyás figyelembevételével kell elhelyezni.

FÜRDŐSÁTOR (ZUHANYZÓ)

A cserkészek itt tisztálkodnak. A takarás érdekében ponyvával van körbevéve. Jellemző fürdési módok: lavórban, zuhanyzsákkal, fára felkötött nagy hordóból zuhanyrendszerrel, kézikannával. A földön kötözött
lábrács van, mellette polc és akasztó a ruháknak, illetve ülőke az öltözéshez. Felülről nem fedett. A lefolyó víznek elvezetőárkot ásunk.

LAKÓSÁTRAK

5-10 fős nagy vászon sátrak, a cserkészek őrsönként ezekben alszanak.
A sátor körül 15-20 cm-es árok van, amely a csapadékelvezetésre szolgál. Vannak csapatok, akik a rétre, míg mások a fák közé szeretik felállítani a sátrakat. Ugyanilyen különbségek lehetnek abban, hogy egymás
mellé, vagy kifejezetten elszórva helyezik el a lakósátrakat. Sok helyen
használnak a nagy sátrak helyett kis turistasátrakat (pl. Iglut).

KÖRLETEK

Az őrsök elszeparált külön területek fölött diszponálnak, itt helyezkednek el a lakósátrak és az őrsi építmények (asztal, cipőtartó, csajkatartó,
szárítókötél, körletkapu, körletkerítés).

Mi fán terem a cserkésztábor?
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KÖZÖSSÉGI HELYEK

Ilyenek például a játszótér, közösségi sátor, imasarok, ebédlő, vezetőségi körlet. Lehet ponyva felettük illetve lehetnek ülőalkalmatosságok.
Sok csapat épít az ebédlőbe asztalt is, míg mások otthonról hozott sörpad-szetteket használnak.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK

A táborozók építhetnek egyéb nagyobb építményeket, pl. táborkaput,
tornyot, különlegesebb díszleteket a keretmeséhez. Ezek többnyire
nagyok és látványosak, viszont kevés praktikus funkciójuk van, a kézügyességet és a kreativitást mozgósítják.

ÖSVÉNYEK

A tábori helyszínek közötti közlekedés miatt természetesen is kialakulnak ösvények, de sokszor elgereblyézik és két oldalról gallyakkal, ágakkal jelölik az utakat. Lejtős területen gyakran lépcsőket ásnak, patakoknál fából hidakat építenek a cserkészek.

12

Magyar Cserkészszövetség

JELLEMZŐ FOLYAMATOK
BESZERZÉS

A táborokhoz a tartós élelmiszert és egyéb fogyóeszközöket otthon,
vagy érkezés után a közelben vásárolják meg. Mivel nincs hűtési lehetőség, a friss élelmiszert általában naponta, autóval szerezik be.

VÍZ

Ideális, ha van iható forrás a tábor területén, de ez sajnos ritka, így
a legtöbb tábor arra kényszerül, hogy máshonnan hozza a vizet. 20
literes kannákban vagy nagyobb hordókban szállítják és tárolják
a vizet. Sok csapat használ köböstartályt a víz tárolására. Előre le szokták egyeztetni, honnan vehetnek vizet (pl. temetői csap, utcai kék kút,
plébánia, tűzcsap).

FŐZÉS, ÉTKEZÉS, MOSOGATÁS

A táborlakók magukra főznek. A konyhafőnök rendelkezik egészségügyi
alkalmassági vizsgával és gyakorlattal, neki segítenek a szolgálatosok.
Napi egy-két főzés a leggyakoribb. A közös étkezések alkalmával mindenki a saját otthonról hozott csajkájából eszik. A mosogatás 3 fázisban zajlik nagy lavórokban: zsíroldás, fertőtlenítés, öblítés.

HULLADÉKKEZELÉS

A szerves hulladék az emésztőbe, illetve a szikkasztóba kerül. Ezek
földbe ásott, fedett gödrök (kb. 1x1x1m). Az emésztőbe kerül a szilárd
ételmaradék és zöldhulladék, ezt minden alkalommal földdel beborítják.
Teljes fedésű teteje van, ami megakadályozza, hogy az állatok beleeshessenek. A szikkasztóba kerül a folyékony ételmaradék és mosogatóvíz. Hálós, sűrű szövésű teteje van, amely felfogja az esetleg leeső tárgyakat, és lehetővé teszi a párolgást. A szennyvízgödörnek a sátraktól
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és élővíztől való minimális távolsága 20 méter. Szennyvízgödör forrás
felett nem létesíthető. A szervetlen hulladékot a legtöbb csapat igyekszik szelektíven gyűjteni és a terület tulajdonosával vagy kezelőjével
előre egyeztetett módon elszállítani.

UTAZÁS, LÁTOGATÁSOK

A táborba a gyerekek közösen, tömegközlekedéssel vagy különbus�szal jutnak el. Az állomástól vagy az erdő szélétől gyalog közelítik meg
a táborhelyet. Az előkészítő csapat és egy-két vezető jön gépkocsival,
és jellemzően egy-két autó van jelen a táborban. A felszerelések leszállításánál és elpakolásnál sok csapat használ furgont vagy teherautót.
Lehetséges, hogy a táborban van egy látogatói nap, amikor a szülők
vagy régi cserkészek meglátogathatják a tábort. Ekkor több autóra
lehet számítani.

FÖLDMUNKÁK

Ezeket szoktuk kiásni: latrina, emésztő, szikkasztó, sátorárkok, tartóoszlopok, esetleg földbe ásott tűzhely.

TŰZ

A táborokban gázpalackkal gázzsámolyon, zárt fém üstházban (katlan),
vagy zárt tűzterű, földbe ásott tűzhelyen (dakota) főzünk.

VEGYSZERHASZNÁLAT

• Konyha: mosogatószerek, fertőtlenítőszerek (hypo, neomagnol);
• Kézmosás, tisztálkodás: fertőtlenítő szappanok, tusfürdő, sampon, fogkrém, stb.;
• Latrina: klórmész, szappan.

14

Magyar Cserkészszövetség

JELLEMZŐ FELSZERELÉSEK
SÁTRAK, PONYVÁK

• Lakósátor: 5-10 fős nagyobb, (vászon) sátrak, a cserkészek
őrsönként ezekben alszanak;
• Konyha és közösségi sátor: jellemzően nagyobb, katonai jellegű
sátrak a konyhának és a közösségi programoknak.
• Ponyva: legtöbbször műanyag ponyva kötélzettel fákra fölkötve,
az eső, nap elleni védelemre szolgál, oldalról nyitott teret képez.

SZERSZÁMOK, ESZKÖZÖK

Ásó, gereblye, csákány, lapát, gyalásó (katonai gyalogsági kisásó),
lyukfúró; fűrész, fejsze, balta, macséta (a bozót ellen), sarló, kasza.

JÁTÉKOK

Labda, sporteszközök, métaütő, jelmezek, stb.

SZEMÉLYES FELSZERELÉS

Ruhák, tisztálkodási szerek, étkezési felszerelés.

AUTÓ

• Le – és felpakoláskor: furgon vagy teherautó.
• Tábor közben: autó beszerzéshez.

A TÁBOR NAPIRENDJE, PROGRAMJAI
A TÁBOR FELELŐS VEZETŐI

Ha a tábor vezetőit keressük, a táborparancsnokot vagy a napostisztet
kell keresni. A napostisztet onnan lehet megismerni, hogy ő egész nap
egyenruhában van.

• Táborparancsnok: felelős a szervezésért és ő a tábor
felelős vezetője.
• Napostiszt: naponta változó ügyeletes, aki vezeti
a napi teendőket.
• GH-sok: ők irányítják a konyhai munkát, élelmiszer-beszerzést.
• Őrsvezetők: a nap legnagyobb részében az őrseikkel vannak,
korban ők a legfiatalabb vezetők, lehetnek kamaszok.

NAPI RUTIN

Csapatonként és táboronként változik, de az alábbi általános napirend
jó támpontot jelenthet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7:00 Ébresztő, reggeli torna, reggeli rutin.
8:00 Zászlófelvonás
8:30 Reggeli
9:00 Délelőtti program
13:00 Ebéd
14:00 Délutáni csendes pihenő
15:00 Délutáni program
18:00 Vacsora
19:00 Fürdés, tisztálkodás
20:00 Felkészülés az esti őrsi előadásokra
20:30 Tábortűz – Nagy közösségi együttlét
22:00 Zászlólevonás, esti rutin, takarodó
22:30 Vezetőségi megbeszélés (a nap áttekintése,
másnapi program átbeszélése)
• 22:00 – 6:00 Éjszakai őrség: a nagyobb gyerekek párosával
egy-kétórás váltásban őrködnek a táborban az éjszaka, szükség esetén felkeltik a vezetőket. Reggel 6:00-kor ébresztik
a konyhafőnököt.

Mi fán terem a cserkésztábor?
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JELLEMZŐ PROGRAMOK
– A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL:

Számháború, vásárnap, hadijáték, sport, ima, tábortűz, mise/istentisztelet, túra, tábori társasjátékok, akadályverseny, kézműves foglalkozások, kiképzés (cserkésztudás-átadás).

PORTYA

A csapattáborok része, hogy az őrsök kétnapos portyára mennek. Ez
történhet csapat – vagy rajkeretben is. A cserkészek túráznak, egy külső
helyszínen alszanak a magukkal vitt ponyvák alatt, majd másnap vis�szatérnek. A táborban ilyenkor csak egy-két ember marad, akik őrzik
a helyszínt.

KERETMESE

A legtöbb tábornak van keretmeséje, ami azt jelenti, hogy egy adott
történet világa elevenedik meg a programokban. A vezetők és gyerekek jelmezeket öltenek, díszletet építenek és játékos formában megélik a keretmesét. A téma jöhet a történelemből vagy az irodalomból,
pl. Honfoglalás, Gyűrűk ura.

HANGHATÁSOK

A keretmese és a cserkészhagyományok miatt sokféle hanghatás lehet
egy cserkésztáborban: éneklés, csatakiáltások, játékokhoz kapcsolódó
zajok, és a keretmeséhez kapcsolódva bármilyen szokatlan hanghatás
(kürt, ostor, sziréna, dobok, harang, stb.)

TÁBORTŰZ

Esti közös együttlét énekléssel, játékokkal és őrsi előadásokkal.

Számháború
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Akadályverseny

ELPAKOLÁS
SZEMÉLYEK, FELSZERELÉS

A tábor utolsó napján a gyerekek vezetőikkel összepakolják a személyes holmijukat, lebontják a sátrakat és az építményeket, majd elindulnak hazafelé, a közeli tömegközlekedési állomáshoz. A vezetők egy
csoportja marad a táborban, ellenőrzik, hogy a cserkészek mindent
gondosan elpakoltak-e, és a helyszínt az eredeti állapotába visszaállították-e, majd felpakolják a felszerelést a szállítási eszközre és ők is
elhagyják a helyszínt. A tábor végén vagy elpakoláskor a vezetők köszönetet mondanak a helyi segítőknek.

TÁBORHELY

Az árkokat, gödröket és tűzhelyeket gondosan betemetik, a latrina,
emésztő – és, szikkasztógödrök helyét egy beleszúrt vastag karóval
megjelölik. Az ösvényeket és a sátrak helyén az avart visszagereblyézik, a lépcsőket lerombolják, az esetleges hidakat lebontják. A ponyvákat, spárgákat leszedik a fákról és gondosan összecsomagolva hazaviszik. Az építkezéshez használt fát a terület kezelőjével egyeztetett
módon rendezik el. A táborhelyről az utolsó adag szemetet is elszállítják. A területet indulás előtt alaposan átvizsgálják, körbejárják és megnézik, hogy a helyszín vissza lett-e állítva az eredeti állapotába.

MÁS PROGRAMOK – PORTYA,
KIRÁNDULÁS, MOZGÓTÁBOROK,
NAGYTÁBOR STB.
A cserkészek nem csak nyári táborok alkalmával járnak a természetben,
hanem több más típusú program keretében is. Gyakran mennek őrsileg, rajilag vagy csapatban kirándulni egy vagy több napra. Előfordul,
hogy gyalogos, biciklis vagy vízi mozgótábort tartanak. Előfordulnak
nagyobb szabású programok is, amikor több csapat táborozik együtt
(kerületi nagytábor).
Vezetőképző táborok – Ezek az őrsvezetésre (14-18 év) vagy a felnőtt
vezetői létre (18 évtől) készítik fel a jelölteket, alapvetően egy normál cserkésztáborra hasonlítanak, azzal a különbséggel, hogy ezekben
nincsenek gyerekek.

UTÓMUNKÁLATOK
A felszereléseket otthon megtisztítják és elpakolják a csapatraktárba.
Táborzáró jelentést küldenek a Cserkészszövetségnek, értékelik a tábort
és levonják a tanulságokat.

Mi fán terem a cserkésztábor?
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RENDKÍVÜLI HELYZETEK
A cserkészek egész évben készülnek a táborozásra, elsajátítják a szabályokat, a másod – vagy többízben táborozók pedig ismerik a tábori
körülményeket. A tábor elején balesetvédelmi és szerszámhasználati
képzést tartanak a gyerekeknek. Ilyenkor próbariadót tartanak, gyakorolják a vészhelyzeti teendőket. A táborban van eü-s, aki felel az alapvető elsősegélynyújtásért. Ha szükséges és a sérülés mértéke indokolja, a gyerekeket autóval orvoshoz viszik.
Általánosságban elmondható, hogy a cserkésztáborok biztonságosnak
számítanak, nem jellemzőek komolyabb sérülések, és veszélyhelyzetben a vezetők hatékonyan tudnak reagálni.

INTERAKCIÓK A HELYIEKKEL
Akikkel a cserkészek jellemzően kapcsolatban állnak a táborok vagy
a szervezés során: polgármester, helyi erdész, természetvédelmi őr,
erdőterület tulajdonosa; pap, lelkész; közeli kisbolt, helyi termelők; helyi
szolgáltatások: közeli strand, cukrászda, falumúzeum, tájház.

A Magyar Cserkészszövetség csapatait táborozással kapcsolatos kérdésekben a Táborozási Kabinet segíti. Ez az önkéntes munkacsoport
koordinálja csapatok táborozással kapcsolatos folyamatait, valamint
ellenőrzi a táborozás szabályos megvalósítását. Emellett az MCSSZ
érdekképviseleti tevékenységét segíti szakmai háttér biztosításával.
A Kabinet célja a táborozási kultúra fejlesztése, és a környezet szempontjából minél fenntarthatóbbá tétele a cserkészszellemiség jegyében.
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Támogatnád a mozgalmat, hogy minél több gyermeket
nevelhessünk a cserkésztörvény szellemiségének megfelelően?
Ajánld fel adód 1%-t
és bíztass erre másokat is!
Magyar Cserkészszövetség
Adószámunk: 19006705-2-41
10918001-00000071-76940112
SWIFT: BACXHUHB
IBAN: HU09 1091 8001 0000 0071 7694 0112
Támogass minket banki átutalással!

cserkesz.hu/tamogatas

