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NNT 2013
1. Általános tudnivalók
Idıpont:
2013. augusztus 11-19.
Helyszín:
Ócsa
Résztvevık:
•
•
•
•

minden magyar cserkészcsapatból legalább egy ırs jelenléte
magyar ajkú cserkészek világszerte
kárpát-medencei nem magyar ajkú cserkészek
vendégek a WOSM ESR-bıl

Létszám:
5 000 – 10 000 cserkész
Korosztály:
Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály)
Tábordíj
2013. március 18-áig való jelentkezés és befizetés esetén (ha az éves jelentések és a tagdíjak
rendezve 2011-ben és 2012-ben)

•
•
•

Teljes árú(cserkész-kósza-vándor-mester korosztálynak): 17 000 Ft
Kiscserkész: 10 000 Ft
Családos: 8 000 Ft

2013. június 30-áig való jelentkezés és befizetés esetén (ha az éves jelentések és a tagdíjak
rendezve 2011-ben és 2012-ben)
•
•
•

Teljes árú: 20 000 Ft
Kiscserkész: 12 000 Ft
Családos: 10 000 Ft

2013. augusztus 10-éig való jelentkezés és befizetés esetén (ha az éves jelentések és a tagdíjak
rendezve 2011-ben és 2012-ben)
•
•
•

Teljes árú: 25 000 Ft
Kiscserkész: 15 000 Ft
Családos: 13 000 Ft

Hivatalos honlap:
nnt2013.cserkesz.hu
Táborparancsnok:
Solymosi Balázs (Balu) cst. (205.)
Tábor fıszervezıje:
Tábortörzs

2. Regisztráció, jelentkezés
Ezek csupán a legfontosabb tudnivalók. Kérünk, minden egyéb információért töltsd le a
jelentkezési őrlapokat, illetve böngéssz az NNT2013 honlapján! Amennyiben kérdésedre nem
találod a választ, az nnt2013-hr@cserkesz.hu ímél címen érdeklıdj.
Résztvevıknek
A résztvevık számára a honlap „Résztvevıknek” menüpontjában található regisztrációs őrlapok
letöltésével és elküldésével lehet jelentkezni.
Kérjük, az őrlapokat a csapatparancsnokok, vagy egy megbízott vezetı töltse ki! Amennyiben a
honlapon találhatóaktól eltérı mennyiségő ırsöt szeretnétek regisztrálni, akkor jelezzétek a fenti
címen.

Tudnivalók:
•

•
•
•
•
•

Az ırs a Nemzeti Nagytábor 2013 esetében egy csapatba és egy korosztályba tartozó
cserkészek legalább 4, legfeljebb 15 fıs csoportja (vezetıt is beleértve). – ezek a
keretszámok korosztályonként eltérhetnek, lásd lentebb.
Az ırshöz a csapatnak kötelezı képzett vezetıt biztosítani.
Ténylegesen mőködı ırsöket várunk, nem válogatott, az ırsi létszámot kitevı
egységeket.
Egy csapat egy őrlapon köteles jelentkezni, ahol az összes jelentkezı ırsét egyszerre
regisztrálja.
A kitöltött őrlapokat az nnt2013-hr@cserkesz.hu ímél címre várjuk
Az adatkezelési hozzájárulásokat kérjük, levélben küldjétek el! (részletek a jelentkezési
őrlapokban)

Szervezıknek
A szervezık számára a honlap „Szervezıknek” menüpontjában található jelentkezési lap
kitöltésével lehet regisztrálni.
Akiket várunk:
- 16-20 éves cserkészek, akik egyénileg regisztrálnak a honlapon
- A munkacsoportok keresnek szervezıket az alábbi területekre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rajtáborparancsnoknak jelentkezem (legalább st képesítéssel)
Táborhely munkacsoport
Biztonsági munkacsoport
Kommunikációs munkacsoport
Logisztikai munkacsoport
Program munkacsoport
Egészségügyi munkacsoport
Protokoll munkacsoport
Jogi munkacsoport
HR és vezetı támogató munkacsoport
Gazdasági munkacsoport
Tesztelı munkacsoport
Informatikai munkacsoport
Altábori törzsbe jelentkezem

Részletek a honlapon és a jelentkezési lapokon!

3. Tábordíj
A kedvezményes tábordíj feltételei:
1. MCSSZF tagszövetségi tagság

2.
3.
4.
5.

A csapat elmúlt 2 éves jelentése le van adva
A csapat elmúlt 2 éves tagdíja be van fizetve
Tábori jelentkezés 2013. március 18-áig
Az elsı, 8000 Ft-os részlet befizetése 2013. március 18-áig

Befizetési idıszakok
2013. március 18-áig
Kedvezményes tábordíj I. részlete mindenkinek: 8 000 Ft
A támogatói tárgyalásaink és a forrásteremtés sikerességének függvényében ezen kör részére a
késıbbiekben további kedvezmények adhatóak a tábordíj II. részletébıl!
2013. március 19. – június 30-áig:
Kedvezményes tábordíj II. részlete: 9 000 Ft
Kedvezményes tábordíj II. részlete kiscserkészeknek: 2000 Ft
Kedvezményes tábordíj II. részlete családosoknak: 0Ft
Akik nem fizettek elsı részletet:
Kedvezményes egyösszegő tábordíj: 20 000 Ft
Kedvezményes egyösszegő tábordíj kiscserkészeknek : 12 000 Ft
Kedvezményes egyösszegő tábordíj családosoknak : 10 000 Ft
2013. április 1. – augusztus 10.
Kedvezményes egyösszegő tábordíj 25 000 Ft
Kedvezményes egyösszegő tábordíj kiscserkészeknek : 15 000 Ft
Kedvezményes egyösszegő tábordíj családosoknak : 13 000 Ft

Befizetési lehetıségek
Az I. befizetési idıszakban lehetıséged van megválasztani, hogy milyen módon szeretnéd az I.
részletet befizetni:
1. Amennyiben szeretnéd támogatni a nehéz anyagi helyzetben lévı cserkésztestvéreidet,
fizess be adományt a Magyar Jamboree Alapítvány számlájára. Az itt befizetett összeg
100%-ban levonható a tábordíjadból. (Tehát, ha pl. 8.000 Ft-ot fizetsz ide, akkor a teljes
I. részleted rendezve van!) Fontos! Ide csak akkor fizess, ha ezt tényleg adománynak
szánod, errıl ugyanis nem tudunk számlát adni!
A számla adatai:
Magyar Jamboree Alapítvány
10918001-00000014-73130027
Kérünk, hogy a megjegyzésbe csak a regisztrációnál kapott egyedi azonosítódat írd be!

2. A tényleges tábordíjat a Scoutmaster Kft részére lehet utalni. A befizetésedrıl számlát
állítunk ki és azt elektronikus úton küldjük el Neked.
A számla adatai:
Scoutmaster Kft

10918001-00000071-95390011
Kérünk, hogy a megjegyzésbe csak a regisztrációnál kapott egyedi azonosítódat írd be!

4. A tábor céljai
Ünnep.
Ünnepeljük közösen, minden magyar cserkész, bármely magyar cserkészszövetségbıl, és a
Kárpát-medencében elı cserkészek, a 100 éves Magyar Cserkészszövetséget egy olyan táborban,
melyben minden magyar nyelven beszélı cserkész találkozhat.
Lehetıség.
Célunk, hogy az egyes csapatok képviselıi a raji rendszer által tanuljanak egymástól, és
lehetıségük nyíljon a csapatuk jobb mőködésére.
Nagyság.
Mutassuk meg, milyen nagy erı lakozik a magyar cserkészetben. Mutassuk meg, büszkén
viseljük egy száz éves múlttal rendelkezı szövetség egyenruháját!

5. Rajtábori rendszer
A Nemzeti Nagytábor 2013 lelke a mőködı ırsök rajtábori élete. Az azonos korosztályú, de
különbözı helyrıl érkezett ırsök jelentik azt a pluszt, amit egy csapattábor vagy egy KNT nem
adhat meg. Rengeteg közös program, új emberek és új élmények várják a kb. 40 fıs rajok tagjait.
A tábor vázlatos felépítését ebben a táblázatban láthatjátok:

6. Program
•

•
•
•
•
•

A tábor a nyitó és záró szertartással zárul. Minden program raji, vagy rajok
együttmőködésében lesz, ami a tábortörzs szervezésében valósul meg, a csapatnapot
leszámítva.
A programok elıre elıkészítettek lesznek, a vezetıknek csupán a megvalósításban lesz
dolguk.
A rajtáborok egy-egy programterv alapján kerülnek össze, így a teljes tábor számára
csupán a központi programok lesznek közösek.
A programok szokásos tábori programok lesznek (lelki nap, portya, fızés, kiképzés,
kultúrprogram, építkezés, stb.)
Nem lesz központi keretmese, a rajok saját keretmesével fognak készülni.
A táborban kósza korosztály felett lesz lehetıség szakági élményszerzésre is.

7. Felszerelés
•
•

A központi és az altábori felszereléseket központilag adjuk.
A rajtáborok alapfelszerelését a rajtáborpk biztosítja.

•
•

A felszereléseket pontosan meg fogjuk határozni elıre, majd a rajtáborparancsnok a saját
lehetıségeik alapján fog hozni illetve kapni felszerelést.
A hozott felszerelést kizárólag ık maguk fogják használni, nem kérjük el és adjuk át
másnak.

Jó munkát!
Budapest, 2013. január 28.
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetıtiszt

