Sommarläger 2019
#HÖÖRGÖR

ANMÄLAN – Det är dags att anmäla till årets höjdpunkt – Sommarläger 2019. #HÖÖRGÖR
Datum för hela lägret: 28/7 - 2/8
31/7 - 2/8 (onsdag – fredag) Bäver och Piggelin (Familjescouter och Spårare)
28/7 – 2/8 Enen, Fogdarna, Spiddekaugorna (Upptäckare, Äventyrare, Utmanare)
Start klockan 10.00 på lägerplatsen vid Dagstorpssjön.
Slut klockan 10.00 på lägerplatsen, för Bäver och Piggelin.
13.00 för övriga, om inte annat överenskommes. Samåk gärna, när så är möjligt!
Det är inte obligatoriskt att sova över, men då behöver barnet få skjuts till och från lägret. Lämning varje dag
klockan 8.00 och hämtning varje dag klockan 20.00. Karta och mer information kommer närmre lägret.
Lägrets tema är de globala målen, läs gärna mer här:
https://www.globalamalen.se/
http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/globala-malen/
Det innebär att flertalet aktiviteter syftar till ökad kunskap om målen, och hur dessa kan påverka vår vardag.
Maten kommer vara vegetarisk för att vi dels lättare ska kunna uppfylla hygienkrav, dels för att få möjlighet
att testa olika vegetariska rätter och bidra till de globala målen. Varken telefon, eller fickpengar kommer
behövas/kunna laddas, lämnas därför lämpligen hemma. Vi kommer ha en telefon igång hela lägret för
kontakt vid särskilda situationer.
Vid föräldramötet den 28 mars, klockan 18.30 på Höörs scoutkår informerar vi om lägret.
Kostnad för att delta hela veckan: 900 kronor (mat, och alla aktiviteter inkluderat)
(Enbart Enen, Fogdarna och Spidde)
Kostnad för halva veckan: 450 kronor (mat, och alla aktiviteter inkluderat)
(Enbart Bäver och Piggelin)
Lägeravgiften ska vara inbetald senast den 31 maj till vårt bankgiro: 228-3828
Anmäl (senast 31 mars 2019) genom att fylla i lappen nedan, och lämna till din avdelningsledare, eller på
föräldramötet den 28/3. Anmälan är därefter bindande.

Namn: ____________________________________________________________________________
Avdelning: _________________________________________________________________________
Kontaktperson
Namn och telefonnummer: ___________________________________________________________
Önskar övernatta: Ja
Nej
Om övernattning inte önskas är målsman införstådd med att lämning och hämtning sker 8.00 respektive 20.00, varje dag.
Allergier, mediciner:
Övriga särskilda behov som vi behöver känna till:

GDPR: Vi samlar in dessa uppgifter inför lägret, behåller dem under lägret och därefter förstörs uppgifterna .
Vi kommer dokumentera lägret i bild och film. Om barnet inte får vara med på bild/film behöver vi veta detta i förväg.

