Välkommen till scoutlägret i Björnkälen 2019

Behandling av personuppgifter
Genom att anmäla dig till någon av EFS och Salts verksamheter godkänner
du deltagarvillkoren och därmed lagring av personuppgifter. EFS och Salt
lagrar nödvändiga och för verksamhetsadministrativa ändamål relevanta
uppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och för
utskick av information. Lagring och behandling av personuppgifter som är
att anse som känsliga, exempelvis sådana som gäller hälsa, utförs bara med
stöd av ditt samtycke och efter nödvändighet för att kunna hålla en hög
kvalité på verksamheten.
Om du blir medlem i Salt lagras uppgifter om din adress och din ålder för
Salts medlemsadministrativa ändamål.
Om fotografering: Genom att deltagare och ledare förekommer på bilder
som EFS använder för att informera medlemmar, deltagare och allmänhet
om verksamheten kan bilder där du förekommer lagras och publiceras.
Samtidigt vill vi skydda dina intressen. Du har alltid möjlighet att meddela
om du av någon anledning inte vill förekomma på sådana bilder. Kontakta i
så fall ansvarig ledare eller kontaktperson för verksamheten. Du har rätt till
insyn i hur dina personuppgifter behandlas, begära att få tillgång till
information om behandlingen och har även rätt att begära att få personuppgifter ändrade eller raderade.
GDPR: Utförlig info om hur EFS/Salt Västerbotten hanterar dina
personuppgifter hittar du på http://efsvasterbotten.se/wpcontent/uploads/2018/05/Personuppgiftsbehandling-deltagare.pdf

EFS/Salt Västerbotten, Vasagatan 17, 903 27 Umeå, tel. 090-125810, efs@efsvasterbotten.se

Scoutläger
i Björnkälen
4-7 juli 2019

Scoutlägret 2019 med temat SKOGEN hålls på EFS lägerplats i Björnkälen,
Tavelsjö, cirka 5 mil nordväst om Umeå. Gården ligger mitt i skogen vid
Furunässjön och ägs av Holmen Skog AB. Det finns ingen elektricitet på
området och dricksvattnet hämtas från en kallkälla.
Du och din patrull kommer tillsammans med era ledare och bygger spisar,
bord, äter, badar, tävlar, har lägerbål och mycket annat trevligt.
Lägret delas in i Upptäckarscoutby, Äventyrar-Utmanarby och Familjeby.
Se gärna film från 2016: se https://www.vk.se/1758604/vind-i-seglen-pascoutlager (obs VK har låst sidan till 2 visningar/dag)
Åldrar: Upptäckarscouter är födda 2009 eller tidigare
Äventyrar-utmanarscouter (tonårs) är födda 2005 eller tidigare
Familjebyn, se särskild inbjudan och anmälan, har ett kortare läger och
startar fredag 5 juli. Där behövs det naturligtvis inte någon ledare och det
är din familj som är patrullen.
Frågor/info: Din scoutledare svarar på frågor!
Nanne Näslund nanne.naslund@efs.nu 073-354 04 88
Birgitta Bergner birgitta.bergner@efsvasterbotten.se 072-707 68 98
Anmälan: Anmälningsblankett och lägeravgift lämnas till din scoutledare
senast 10/5. (Familjebyns deltagare anmäls direkt till Birgitta Bergner.
Blankett finns att ladda hem via hemsidan.) Återbud senast 10 juni ersätts
delvis. Efter den 11 juni sker återbetalning endast vid sjukdom. Meddela
din ledare snarast ifall du får förhinder.
Lägeravgiften: 690 kr betalas till din ledare samtidigt som du anmäler dig.
Familjebyns lägeravgift: Barn 0-4 år = gratis, 5-9 år = 350 kr. Familjepris
max 1200 kr. Den avgiften betalas via faktura efter lägret. Alla barn och
vuxna är försäkrade via Salt.
Utrustning: Utrustningslista får du av ledarna före lägret. Den finns även
att ladda hem via hemsidan www.efsvasterbotten.se
Arr: Salt/EFS Västerbotten, EFS Mittnorrland och Sensus.

Anmälan: (klipp ut och lämna till din ledare senast 10/5)
*Jag anmäler mig till Björnkälenlägret 2019;
Upptäckarscoutbyn

Äventyrar-Utmanarbyn

Namn: ...............................................................................................
Adress: …………………………………………………………………………………………..
Personnummer:........................ – ……………….. (ÅÅMMDD-xxxx)
Mobil (målsman): ........................................................
E-post (målsman): …………………………………………………………………………..
Ev specialkost: ....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Jag vill att anmäld deltagare blir medlem i Salt Västerbotten 2019
(ja= sätt kryss)
Mer info, se www.efsvasterbotten.se
Jag godkänner deltagarvillkoren och att de uppgifter som lämnas i
denna anmälan sparas enligt GDPR-regler och används av EFS och
Salt för lägret och relaterade händelser. Mer info, se folderbaksida.

Målsmans underskrift ……………………………………………………………………

