Spejdernes lejr 2017 – Årets sommerlejr version 2.
Endelig og bindende tilmelding
MED DE SIDSTE RETTELSER
Vi skal afsted på Årets største lejr sammen med ca. 40.000 andre spejdere fra alle andre korps
og hele verden i Sønderborg, og opleve et brag af en lejr!
Tid: For Bævere & Ulve d. 25.-28. juli 2017
og for juniorer & trop d. 22.-30.juli 2017
Sted: Sønderborg
Afrejsetid og hjemkomst tid: Mere info kommer, når vi nærmer os lejren.
Vi skal rejse med fælles bus derned og hjem.
Deltagerpris:
Juniorer/Trop: 1500 kr.
Bæver/ Ulve: 700 kr.
Ledere/Hjælpere/Hjælpende forældre: 100kr/døgnet
Rabat ordning ved tilmelding af flere søskende: Der gives 25% rabat på deltagerpris fra
tilmelding nr. to.
Overføres til følgende konto med tydelig angivelse af spejderens navn og ”SL2017”:
Reg: 9196 Konto nr.: 4566900012
Har du allerede overført pengene, så kontakt os, hvis der skal refunderes rabat beløb.
Der er mulighed for at lave en lejropsparing, hvor der løbende indbetales et beløb pr.
måned, efter aftale, til gruppens konto.
Kontakt Mette gruppeleder eller Kassereren for mere info.
Sidste frist for betaling er 1/7-2017, med mindre andet er aftalt.
Pakkelister og mere info:
Kommer ud, når vi nærmer os lejren!
Der vil være et forældremøde mere først i Juni om alt det praktiske, når
man sender børn afsted på lejr.
Forældredag – Besøgsdag bliver torsdag – Der kommer mere info om dette, når vi kommer nærmere lejren.
At deltage som forældre – Det er muligt at deltage i lejren som forældre, som hjælper.
Enten som ledermedhjælp eller som jobber på lejren. Se separat seddel om at deltage på lejren som forældre.
Se mere om selve lejren på www.sl2017.dk eller på Facebook
________________________________________________________________________________
Denne tilmeldingsseddel afleveres til lederen, som giver den til Mette. Senest d.
Send den som mms på 40939051 eller som foto på gruppeleder@bulowgruppe.dk
Og aflever den så i hytten på næste møde.

14/3-2017

Navn: ________________________________________ vil gerne tilmeldes Spejdernes lejr 2017.
Jeg er: Bæver__ Ulv__ Junior__ Trop__ Rover___ Leder___ Jobber/Andet ___
Særlige behov/sygdomme: - Allergi, bruger medicin, bruger natble,….
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Jeg vil gerne lave en lejropsparing: ___
Jeg overfører deltagerbetaling via gruppens konto: ___
Forældre underskrift:
____________________________________________________________________

