
 
 

JELENTKEZÉS A MAGYAR DZSEMBORI CSAPATBA 
 

ALAPINFORMÁCIÓK  

A Dzsembori a cserkészek 4 évente megrendezésre kerülő világtalálkozója, amely a 

Cserkészmozgalom Világszervezetének (WOSM) legnagyobb eseménye és a 

cserkészek életében az egyik legkülönlegesebb élmény.  

 

A 25. Cserkész Világtalálkozó helyszíne Dél-Korea, Észak-Csolla tartomány, 

Saemangeum. A tábor 2023. augusztus 01-től 2023. augusztus 12-ig kerül 

megrendezésre, azonban ottlétünk nem csak eddig fog tartani. A tábor utáni 

napokban a 200 fős magyar csapat közös utóprogramon vesz részt, ahol együtt 

fedezzük fel Koreát, utána pedig fakultatív utóprogramokból van lehetőség 

választani.  

 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 

A Dzsemborira résztvevőként, őrsvezetőként vagy nemzetközi önkéntesként (IST) 

lehet jelentkezni.  

Résztvevőként, ha 2005.07.22. és 2009.07.31. között születtél (14-18 éves 

korosztály), őrsvezetőként vagy nemzetközi önkéntesként (IST), ha 2005.07.22. előtt 

születtél (18 év feletti korosztály). 

  



 
 

 
A jelentkezés négy fő feltétele: 

• A programokon és a csapat életében való aktív részvétel a felkészülési 

időszakban 

• Egy magyar cserkészszövetségben való aktív tagság  

• Kommunikációra alkalmas magabiztos angol nyelvtudás 

• A részvételi díj határidőre való befizetése  

 

Jelentkezési feltételek résztvevőknek:  

• Motivációs levél beküldése 

• Csapatparancsnoki ajánlás beküldése 

• Az online jelentkezési platformon kért adatok és igazolványkép jellegű fotó 

feltöltése (lehetőleg cserkész egyenruhában) 

 

Jelentkezési feltételek őrsvezetőknek:  

• Vezetői jellemzés beküldése 

• Csapatparancsnoki ajánlás beküldése 

• Szöveges cserkészönéletrajz beküldése 

• Motivációs videó beküldése (max. 3 perc) 

• Az online jelentkezési platformon kért adatok és igazolványkép jellegű fotó 

feltöltése (lehetőleg cserkész egyenruhában) 

• Valamint feltétel, hogy a jelentkező a tábor időpontjáig képesített őrsvezető 

legyen 

 

  



 
 

Jelentkezési feltételek a nemzetközi segítőknek (IST):  

• Motivációs levél beküldése 

• Csapatparancsnoki ajánlás beküldése 

• Amerikai típusú önéletrajz beküldése 

• Angol bemutatkozó videó feltöltése, ami kb. 2-3 perces (Legmeghatározóbb 

cserkészeseményekről, hobbikról, szabadidős tevékenységekről)  

• Az online jelentkezési platformon kért adatok és igazolványkép jellegű fotó 

feltöltése 

 

FONTOS IDŐPONTOK 

• Jelentkezési határidő: 2022. május 1.  

• Válogató hétvége: 2022. május 6-8. 

• Első közös előhétvége: 2022. szeptember 9-11. 

Résztvevőknek ezen felül:  

• Első résztvevői hétvége: 2022. november 25-27. (minden raj 
találkozik) 

• Második résztvevői hétvége: 2023. február 24-26. 

Nemzetközi önkénteseknek (IST) ezen felül:  

• IST hétvége: 2023. március 3-5. 

• egy résztvevői hétvégén való részvétel 

• Második közös előhétvége: 2023. május 5-7. 

• Előtábor: várhatóan 2023. július 29-31. 

• A 25. Cserkész Világtalálkozó időpontja: 2023. augusztus 1-12. 

• Közös kintmaradás: várhatóan 2023. augusztus 13-16. 



 
 

• Választható utóprogram: várhatóan 2023. augusztus 17-25. (utóprogram 

függő) 

• Közös utóhétvége: 2023. október 13-15. 

 

PÉNZÜGYEK 
A részvételi díj egységesen legfeljebb 875 000 Ft lesz minden csapattag számára.  

A részvételi díj magába foglalja a következőket:  

• a résztvevőknek 4, IST / ISAT-nek 3 felkészítő hétvégét 

• a Dzsembori előtti 3 napos előtábor költségeit 

• a Dzsembori tábordíját  

• az utazás költségeit 

• a Dzsembori utáni 4 napos közös kintmaradás költségeit 

• a Dzsembori utáni hónapokban egy 3 napos közös utóhétvége költségeit   

• a Magyar Dzsembori csapat egységes ruházatát 

• a közös felszerelés szállításának költségeit 

• a központi szervezés költségeit 

 

A részvételi díj nem foglalja magába: 

• választható utóprogram költségeit 

• az előhétvégék útiköltségét (mindenki egyénileg oldja az odautazást) 

 

A részvételi díj befizetése nem egy összegben történik, a befizetések ütemezése: 

• 2022. jún. 155 000 Ft 

• 2022 aug. 200 000 Ft 



 
 

• 2022. okt. 200 000 Ft 

• 2023. feb. 200 000 Ft 

• 2023 máj. 120 000 Ft 
 

A részvételi díj központi és egyéni támogatás szerzéssel csökkenthető.  

A Magyar Dzsembori Csapat folyamatosan azon dolgozik, hogy a részvételi díjat 

támogatások, külső források bevonásával csökkentse.  

 

 

 

Jelentkezni a https://wsj.hu/jelentkezes oldalon lehet,  

a jelentkezési határidő 2022. május 1. 
 

További információért keresd fel a https://wsj23.hu/jelentkezes/ weboldalt, kérdés 

esetén pedig keress minket a dzsembori@cserkesz.hu email címen. 


