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Kedves Szülők és Gyerekek!  

A Budakeszi Prohászka Ottokár Cserkészcsapat szeretettel várja második osztályos lányok és fiúk 

jelentkezését a 2017-2018-as tanévben induló őrsökbe. 

Az első játékos foglalkozásra 2017. szeptember 30-án (szombaton) 16:00-kor kerül sor a 

cserkészházban (Fő út 206., a katolikus templom alatt). 

A szülőknek ugyanekkor tartunk tájékoztatót a 2017-2018-as cserkészévi munkáról.  

A foglalkozás, ill. szülői értekezlet után 17:00-tól a gyerekeket és szülőket egyaránt várjuk 

évkezdő szentmisénkre, valamint az azt követő tábori élménybeszámolóra, vetítésre. A programnak 

előreláthatóan 19:30-kor lesz vége. 

A jelentkezési lapokat, kérjük, legkésőbb szeptember 24-ig eljuttatni Dalotti Annának címezve a 

Budakeszi, Batthyány u. 79.-be, a postaládába bedobva. A jelentkezési lap megtalálható 

honlapunkon is: http://mu.cserkesz.hu/1909  

Az induló őrsöknél a helyek korlátozottak, a jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni a gyerekeket. 

Jó munkát! 

Dalotti Anna 

Kiscserkész-rajparancsnok 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JELENTKEZÉSI LAP 

NÉV: 

SZÜLETÉSI DÁTUM: 

LAKCÍM: 

SZÜLŐ TELEFONSZÁMA: 

SZÜLŐ E-MAIL CÍME: 

ISKOLA, OSZTÁLY: 

NAPKÖZIS-E?: 

HOVA JÁR HITTANRA?:    ------------------------------------- 

Szülő aláírása 
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