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5-8 juli i Björnkälen 2018

5-8 juli i Björnkälen 2018

Ålder: Scoutlägerlivet för dig på högstadiet och äldre. Dvs
du ska vara född -04 eller tidigare
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I Äventyrar/Utmanarbyn lever man lägerliv, bor i tält, lagar
mat på lägerspis och deltar i lägrets program precis som alla
andra på lägret. Äventyrarbyn ingår i ett läger för upptäckarscouter men har en del egna aktiviteter både dag och kvällstid. Nytt för i år är att du kan anmäla dig utan medföljande
ledare. Vill någon ledare följa med så är det helt ok. Ni blir
indelade i patrulller med ledare under lägret.
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Anmälan: senast 1 maj Fyll i blanketten nedan och lämna
den till din ledare tillsammans med avgiften eller skicka in
anmälan till birgitta.bergner@efsvasterbotten.se och
avgiften till 985-2377 EFS Västerbotten, märkt med namn
och läger. OBS! Anmälan är bindande. Återbud senast den
10 juni ersätts delvis. Efter den 10 juni sker återbetalning
endast vid sjukdom eller sommarjobb. Meddela din ledare
och Birgitta Bergner snarast ifall du får förhinder.

Anmälan: senast 1 maj Fyll i blanketten nedan och lämna
den till din ledare tillsammans med avgiften eller skicka in
anmälan till birgitta.bergner@efsvasterbotten.se och
avgiften till 985-2377 EFS Västerbotten, märkt med namn
och läger. OBS! Anmälan är bindande. Återbud senast den
10 juni ersätts delvis. Efter den 10 juni sker återbetalning
endast vid sjukdom eller sommarjobb. Meddela din ledare
och Birgitta Bergner snarast ifall du får förhinder.

Lägeravgiften: 690 kr, betalning se ovan!
Frågor: Birgitta Bergner 090-12 58 14,
birgitta.bergner@efsvasterbotten.se
Joel Johansson 073-0479212
joel.johansson@ume.se
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Mer info: www.efsvasterbotten.se
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Utrustning: Utrustningslista finns på hemsidan. Strax innan lägret får du mer info.
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Arr: Lägret arrangeras av Salt Västerbotten
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Anmälningslapp:
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Jag anmäler mig till Björnkälenlägret, Äventyrarbyn-18
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Namn: ........................................................................

Namn: ........................................................................

Personnummer:...........................................................
(ÅÅMMDD-xxxx)
Mobil målsman): ........................... .............................
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E-post: …………………………………………….
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Ev matallergi: ..............................................................
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Jag (anmäld deltagare) vill bli medlem i Salt Västerbotten (ja= sätt kryss i rutan)
Mer info, se www.efsvasterbotten.se
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Härmed tillåter jag att EFS Västerbotten lagrar
personuppgifter för att kunna hantera EFS
barn- ungdoms- och musikarbete samt lägerverksamhet.
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Målsmans underskrift: ................................................
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