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TiszteltSzülők!KedvesBarátaink!
Ahogy elkezdődött az oktatás az iskolákban, ezzel együtt az új cserkész év is elindult. Ezúton is
szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy milyen programokat szervezünk ebben az évben és
arról
is,
hogymikénttudjákÖnöksegíteniamunkánkat.
Szeretnénk Önökkel jó előre megosztani a csapat éves eseménynaptárát, hogy tudják hol és mire
várjuk
gyermekeiket:
Időpont
2017.
szeptember16.9:00-12:00
2017.
szeptember20.18:00
2017.
október13–15.
2017.
október23.
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2018.
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2018.
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2018.
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2018.
április18.18:00
2018.
április28.
2018.
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június25-29.
2018.
június30–július9.
2018.
július5-9.
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Kérjük, hogy tegyék lehetővé gyermekeik minél aktívabb és gyakoribb részvételét
összejöveteleinken, programjainkon, és ne a cserkészettől való (részleges) eltiltással „büntessék”
gyermekeiket. Kérjük, segítsük egymást abban, hogy jellemes, igazi közösségi embereket
nevelhessünk belőlük, ezért ha bármilyen (tanulmányi, magatartásbéli) probléma jelentkezik
gyermeküknél, inkább jelezzék azt nekünk is, hátha együtt eredményesebben tudunk hatni rájuk
☺
A már régebben bevezetett „költség-hozzájárulásra” idén is szüksége van a cserkészcsapatnak,
amelyet idén is 6000.-/félévben állapítottunk meg. Ezt az összeget a cserkészcsapat év közbeni
működéséhez (program előkészítések, pályázati önrészek stb.) és a táborozási felszerelés
javítására, pótlására használjuk fel. Az összeget vagy a mellékelt csekken tudják befizetni, vagy
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közvetlenül tudják átutalni a Sashegyi Gyermek Alapítvány 64400051-10502424 számú
bankszámlájára (a két féléves díjat egyben is lehet fizetni). Akinek esetleg problémát okoz ezen
összeg befizetése, idén is fordulhat támogatásért az Alapítvány kuratóriumához. Természetesen,
ahogy eddig, úgy ezután sem lesz lehetséges, hogy valaki anyagi okok miatt maradjon ki a
cserkészetből,vagynevehessenrésztegyprogramunkon.
Folytatjuk a hagyományos „cserkészing programunkat“, melynek lényege, hogy a működési
költség-hozzájárulást fizető cserkészeink „ingyen” kapnak cserkészinget, mely a kinőtt ing
ellenében nagyobbra cserélhető be a cserkészcsapatnál, amikor ez aktuálissá válik (természetesen
ez esetben is szükséges feltétel a „költség-hozzájárulás” rendszeres fizetése, vagy az ez alóli
felmentés kérvényezése a Sashegyi Gyermek Alapítványnál). Ezt a kedvezményt kizárólag
nagyobb ing beszerzésére lehet igénybe venni, tehát nem lehet azonos méretű újra cserélni a
használt.
Amennyiben bármilyen kérdésük, vagy problémájuk, vagy felajánlandó felszerelésük van, kérem,
forduljanak bizalommal az őrsvezetőkhöz, vagy hozzám (20/777 6421). További fontos
információkatésnaprakészhírekettalálnakahonlapunkon(www.543.hu).
Engedjék
meg,hogycserkészköszöntésselkívánjak:
Kelt:
Budapesten,2017.szeptember1-jén.
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