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Országos és regionális programok, események, képzések
Jubileumi Tutajtúra 2013 - a Vági Tutajút centernáriuma
A tábor idıpontja: 2013. augusztus 2. (péntek) – augusztus 10. (szombat).
A Tutajtúra a “Nemzeti Nagytábor 2013” szakági elıtábora, zárása után egyenesen mehetünk az
NNT-be!
Helyszíne: A Tisza folyó felsı szakasza: Jánd - Dombrád.
Résztvevık: Vízicserkészet iránt érdeklıdı, 15 év fölötti, magyar ajkú, fogadalmat tett
cserkészek a világ minden tájáról, akik már legalább egy táborozáson részt vettek.
Tervezett létszám: 100 cserkész.
Tábordíj: 30.000 Ft, amely tartalmazza a tutaj anyagainak beszerzési és szállítási költségeit, az
élelmezést, emlékpólót és jelvényt. Nem része a tábordíjnak a résztvevık utazási költsége,
esetlegesen igénybe vett fizetıs szálláshelyek díja, az étlapon felüli élelmezés, a résztvevık
baleseti és poggyászbiztosítása. Szokásostól eltérı jelentkezés (pl. saját tutaj) esetén, a tábordíjat
egyedileg állapítja meg a Törzs. (Azoknak akik a szokásos rend szerint rendezve van a háttere
(éves jelentés, tagdíj, határidı).
Táborparancsnok: Demes Sándor cst. (KMCsSz)
Tábortörzs:
Barna János csst. (14.) – koordináció
Geiger István csst. (923.) – pénzügy, keretmese
Keve Tibor ıv. (442.) – tutaj anyagok és felszerelések
Lengyel Zoltán (SZMCS) – szállítás, logisztika
Szöllısy Vágó János csst. (96.) – táborprogram
Sefcsik Maris cst. (1026.) – élelmezés
Vida Kriszta cst. (1026.) – keretmese, médiakapcsolatok
Lauber Dávid (KMCsSz)

Fı irányelvek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A túra úszó létesítményei 10 fıs, ponton szerkezető, evezıvel hajtott csónakok, melyeket
csak az egyszerőség kedvéért hívunk tutajnak.
A résztvevı legénységek saját tutajt építenek, elıre kidolgozott tervek alapján, a
helyszínen. Az építést tapasztalt, mőszakilag képzett vezetık segítik.
Az építkezéshez szükséges anyagokat a túra szervezıi szerzik be.
A tutajok nappal haladnak, napnyugtára elıre meghatározott, arra alkalmas helyen
kikötnek a partra.
Éjszakázás, fızés, étkezés a tutajon történik.
Minden tutaj mellett 1 db kenu biztosítja a partraszállást és a tutajok közti kapcsolatot.
A túra biztonságáról a legnagyobb körültekintéssel gondoskodunk. A túrán gyakorlott, a
Tiszát jól ismerı vezetık segítségével navigálunk.
A tutajparancsnokokat szigorú feltételek alapján választjuk. Legtöbbjük már vett részt
hasonló tutajos hajózáson.
A Jubileumi Tutajtúra Magyarországon kerül megrendezésre, így a tábor kereteit
Magyarország törvényei és az MCsSz szabályzatai határozzák meg.

Honlap: http://tutajtura.com - amennyiben kérdésedre ott sem találod a választ, ide írj.
•
•
•
•
•
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Jelentkezési feltételek:
15. életévét betöltött, magyar ajkú cserkész,
Cserkészfogadalom, legalább egy táborozáson való részvétel,
Úszómester által igazolt úszni tudás (formanyomtatványt a jelentkezés után küldünk),
18 év alatt szülıi nyilatkozat, nagykorúaknak személyes felelısségi nyilatkozat
(formanyomtatványon),
Tutajparancsnoki posztra nagykorú, vízitúrás tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezı
jelentkezöket várunk. A tutajparacsnok megbízását a Tábortörzstıl kapja.

Elızetes regisztráció:
Mivel a túra jellege miatt a létszám korlátozott, az igények felmérése céljából elı-regisztrációt
alkalmazunk. Az elıregisztrációs őrlap megtalálható a honlap „Résztvevıknek” menüpontjában.
Az elı-regisztrációs őrlap kitöltésének határideje 2013.03.18. hétfı.
Jelentkezés véglegesítése, tábordíj befizetése:
Az elızetes regisztráció lezárása után e-mailben elküldjük a részletes információkat és
formanyomtatványokat.
A tábordíjat az elızetes regisztráció lezárását követı visszaigazoló levélben küldött számlára, a
jelentkezı nevének,
cserkészszövetségének, csapatszámának és a befizetık számának - közleményben való feltüntetésével kell átutalni: (pl. A magyarországi 14. cscs. vezetıjeként 6 cserkészed elılegét
utalod: Gipsz Jakab - MCSSZ - 14 - 6.)

A tábordíj összegét két részletben kérjük:
•
•

Az elsı részlet befizetésének határideje: 2013.04.22., összege: 15.000 Ft.
A második részlet befizetésének határideje: 2013.06.22., összege: 15.000 Ft.

(Az elsı részlet határidejéhez igazodva, teljes összegő tábordíj is fizethetı.)
Az igazolások, nyilatkozatok visszaküldése és a tábordíj elsı részletének befizetése után
véglegesítjük a jelentkezést.
Amennyiben a túrán való részvételhez pályázati források is felhasználásra kerülnek, a tábor
pénzügyi vezetıjével való egyeztetés után a költségek arányos részét a megadott névre
számláztatjuk.
A jelentkezés véglegesítésének határideje 2013.04.22. hétfı.
Tudnivalók:
•
•
•
•

A Jubileumi Tutajtúrára elsısorban teljes legénységek (9-10 cserkész) jelentkezését
várjuk.
A legénységet küldı csapat biztosítja a képzett vezetıt (tutajparancsnok) is.
Indokolt esetben elfogadjuk ırsök és - csapatparancsnoki ajánlással - egyének
jelentkezését is.
Várunk a törzs munkájában segíteni tudó cserkészeket a logisztika, a program, az
egészségügy területére.

A tábor célja:
Táborunk a Nemzeti Nagytábor 2013 szakági elıtábora, melynek céljai:
•

•
•
•

Ünnep: Ünnepelje minden magyar cserkész – éljen a világ bármely táján – a 100 éves
Magyar Cserkészszövetséget egy olyan táborban, ahol minden magyarul beszélı cserkész
találkozhat.
Lehetıség: Az egyes csapatok képviselıi a közös munka által tanuljanak egymástól, és
nyíljon lehetıségük csapataik jobb mőködtetésére.
Nagyság: Mutassuk meg, milyen nagy erı lakozik a magyar cserkészetben! Mutassuk
meg és büszkén viseljük száz éves múlttal rendelkezı szövetségünk egyenruháját!
Emlékezés: A Tutajtúrával emlékezzünk a Magyar Cserkészet elsı nagy vállalkozására,
az 1913-ban megrendezett Vági Tutajútra, amely a mozgalom elsı központilag szervezett
táborozása volt.

A tábor rendje és programja:
•

•
•
•
•

A Tutajtúra résztvevıi legénységekbe szervezve élik életüket. A legénységeket 3,
egyenként 3 fıs egység alkotja. Közülük két egység evez, a harmadik napos szolgálatot
lát el, az ellátásról gondoskodik, a kísérıkenut kezeli.
A tutajok életének felelıse a tutajparancsnok, és ı gondoskodik az elıkészített
programok megvalósításáról is.
A tutajok a táborhelyeken és a logisztikai bázisokon találkoznak.
A tábornak minden nap közös programjai is vannak (közös játék, fürdés, tábortőz,
szentmise/istentisztelet).
A tábornak központi keretmeséje van, amit az elı-regisztráció után ismernek meg a
résztvevık.

Felszerelés:
•
•
•
•

•

A tutajok építési anyagait központilag szerezzük be.
Tutajok kötelezı felszereléseinek beszerzésében segítünk.
A tutaj felépítményeihez szükséges anyagokat a résztvevı legénységek biztosítják.
A szükséges és ajánlott fedélzeti felszereléseket – az elı-regisztrálás után küldött
ajánlólista alapján – a legénységek szerzik be. Ezeket kizárólag a tutaj lakói használják,
nem kérjük el és nem adjuk át másnak.
Egyéni felszerelési listát az elızetes regisztráció után kapnak a résztvevık.

Jó munkát!
A Törzs nevében
Nusi
Barna János csst. (14.)
Jó munkát!
Budapest, 2013. március 2.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetıtiszt

