Björnkälen 2018

Björnkälen 2018

5-8 juli

5-8 juli

Upptäckarscout

Upptäckarscout

Välkommen till scoutläger i Björnkälen!
Lägerplats är EFS lägergård i Björnkälen, Mickelsträsk,
cirka 5 mil nordväst om Umeå.

Välkommen till scoutläger i Björnkälen!
Lägerplats är EFS lägergård i Björnkälen, Mickelsträsk, cirka
5 mil nordväst om Umeå.

Lägerledning: Maud Granberg, Jakob Bergner, Joel
Johansson, Marie Brunnegård, Birgitta Bergner, m.fl

Lägerledning: Maud Granberg, Jakob Bergner, Joel
Johansson, Marie Brunnegård, Birgitta Bergner, m.fl

Ålder: född 2008 eller tidigare

Ålder: född 2008 eller tidigare

Frågor/info: Dina scoutledare svarar på frågor!

Frågor/info: Dina scoutledare svarar på frågor!

Anmälan: OBS! Anmälan är bindande. Anmälningslapp och
betalning för lägret ska lämnas till din scoutledare innan 1
maj. Återbud senast den 10 juni ersätts delvis. Efter den 10
juni sker återbetalning endast vid sjukdom. Meddela din
ledare och EFS Västerbotten tel 090-125814, snarast ifall
du får förhinder.

Anmälan: OBS! Anmälan är bindande. Anmälningslapp och
betalning för lägret ska lämnas till din scoutledare innan 1
maj. Återbud senast den 10 juni ersätts delvis. Efter den 10
juni sker återbetalning endast vid sjukdom. Meddela din
ledare och EFS Västerbotten tel 090-125814, snarast ifall du
får förhinder.

Lägeravgiften: 690 kr betalas till din ledare samtidigt som
du anmäler dig.

Lägeravgiften: 690 kr betalas till din ledare samtidigt som
du anmäler dig.

Utrustning: Utrustningslista får du av ledarna.Innan lägret
får du mer info om lägret och ett tygmärke.

Utrustning: Utrustningslista får du av ledarna.Innan lägret
får du mer info om lägret och ett tygmärke.

Arr: Lägret arrangeras av salt Västerbotten

Arr: Lägret arrangeras av salt Västerbotten

Anmälningslapp:.

Anmälningslapp:.

Jag anmäler mig till Björnkälenlägret 2018.

Jag anmäler mig till Björnkälenlägret 2018.

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

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

Personnummer:...........................................................
(ÅÅMMDD-xxxx)

Personnummer:...........................................................
(ÅÅMMDD-xxxx)

Mobil (målsman): ........................................................

Mobil (målsman): ........................................................

E-post (målsman): …………………………………………….

E-post (målsman): …………………………………………….

Ev matallergi: .............................................................
.
Jag (anmäld deltagare) vill bli medlem i Salt Västerbotten (ja= sätt kryss i rutan)
Mer info, se www.efsvasterbotten.se

Ev matallergi: .............................................................
.
Jag (anmäld deltagare) vill bli medlem i Salt Västerbotten (ja= sätt kryss i rutan)
Mer info, se www.efsvasterbotten.se

Härmed tillåter jag att EFS Västerbotten lagrar
personuppgifter för att kunna hantera EFS
barnläger verksamhet.

Målsmans underskrift: ................................................

Härmed tillåter jag att EFS Västerbotten lagrar
personuppgifter för att kunna hantera EFS
barnläger verksamhet.

Målsmans underskrift: ................................................

