LÄGERBREV 2 - 2021-04-11

Troll-läger
Vecka 31 hoppas vi att vi kan ses på seglarläger
på Örsö. Kanske får vi dela upp lägret i mindre
grupper och anpassa lägertiden beroende på
situationen i augusti.
Men just nu planerar vi för att kunna ha ett
läger som vanligt. Vi tar med båtar och tält,
seglar, badar och lever lägerliv med många nya
upplevelser.
Lägertid vecka 31-2021
Spårarscouter (avdelningarna Småfåglarna, Stormfåglarna och Sjöfåglarna, 8-9 år)
-

Lägertiden är tisdag till torsdag 3-5 augusti

Upptäckarscouter och äldre (alla andra)
-

Lägertiden är lördag till lördag 31 juli till 7 augusti

Kostnad och Anmälan
Lägeravgiften för hela lägret är 2.200 kr, för spårarscouter ti-to 1.100 kr.

En anmälningsavgift 300 kr betalas senast 30 april till kårens pg 20 77 67-5, ange scoutens namn samt
avdelning. Ledare betalar 100 kr. Denna preliminäranmälan är viktig för oss så vi vet hur många vi
planerar för.
Resterande avgift 1900 kr eller 800 kr betalas senast 31 maj. Har du inte preliminäranmält dig 30 april kan
du anmäla dig genom inbetalning av hela beloppet senast 31 maj. Vid efteranmälan efter 31 maj tillkommer
efteranmälningsavgift 300 kr.

Avanmälan
Vid avanmälan senast 31 maj återbetalas hela lägeravgiften.
Vid avanmälan senast 30 juni återbetalas lägeravgiften minus 300 kr.
Vid avanmälan efter 30 juni återbetalas inget (undantag läkarintyg eller särskilda skäl som bedöms i varje
enskilt fall, då återbetalas lägeravgiften minus 300 kr).

Avanmälan skall vara skriftlig (mail) till din ledare eller till mig.
Om kåren behöver ställa in lägret senast 30 juni på grund av restriktioner från myndigheter återbetalas hela lägeravgiften.
Om kåren behöver ställa in lägret efter 30 juni på grund av restriktioner från myndigheter återbetalas hela lägeravgiften minus 300 kr.

Frågor
Om du har frågor om lägret så kontakta din ledare, eller mig.
Trollmor
Åsa Neumann, asa.neumann@bahnhof.se, 073-993 29 20

