Spejdernes lejr 2017 – Årets sommerlejr version 2.
Endelig og bindende tilmeldingForældre deltagelse
Spejdergruppen 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
Det er muligt at deltage som forældre og familie på lejren. Der er ikke direkte
familielejr.
Enten:
Efter aftale med lederne kan man bo sammen med os på vores lejrplads, hvor man
indgår som hjælpeleder i gruppen sammen med de andre ledere.
Det betyder at man bor i telt sammen med os og spiser/arbejder sammen med os.
I så fald udfyld tilmeldingen nedenfor, og kontakt Mette på mail:
gruppeleder@bulowgruppe.dk eller mobil: 40939051
Eller:
Hvis du gerne vil afsted sammen med din familie, men ikke ønsker at bo sammen med
resten af gruppen, kan du i stedet tilmelde dig som jobber og bo i underlejr Øen.
Det er Spejdernes Lejrs politik, at alle, der bor på lejrpladsen enten er deltagere eller bidrager som jobbere. Der er til
gengæld intet krav om, at en jobber skal arbejde fuld tid hele ugen. Du vil kunne bo sammen med familien og yde en
indsats, der tilpasses efter dine evner og ønsker i samarbejde med en af lejrens HR-konsulenter. Du behøver ikke
have valgt et job på forhånd. Der er mad med i lejrjobbertjansen, og børnehave til lejrbørn.
Hvis du ikke har telt med, kan du tilmelde dit til Ho-telt. Se mere på www.sl2017.dk – Søg på Ho-telt
Du skal tilmelde dig via tilmeldingssystemet camp.sl2017.dk
Deltagerpris:
Bülow Ledere/Hjælpere/Hjælpende forældre: 100kr/døgnet – KUN FOR DELTAGENDE HJÆLPERE HOS GRUPPEN.
Overføres til følgende konto med tydelig angivelse af spejderens navn og ”SL2017”:
Reg: 9196 Konto nr.: 4566900012
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.
Hvis du deltager på spejdernes lejr som Jobber – skal du tilmelde dig og betale direkte på camp.sl2017.dk
Deltagerpriser oplyses der.
________________________________________________________________________________
Denne tilmeldingsseddel afleveres Senest d. 14/3-2017
Send den som mms på 40939051 eller som foto på gruppeleder@bulowgruppe.dk
Og aflever den så i hytten på næste møde.
Navn: ________________________________________ vil gerne tilmeldes Spejdernes lejr 2017.
Jeg er: Forældre___ Jobber/Andet ___
Særlige behov/sygdomme: - Allergi, bruger medicin…
______________________________________________________________________________
Jeg vil gerne lave en lejropsparing: ___
Jeg overfører deltagerbetaling via gruppens konto: ___
Forældre underskrift:
____________________________________________________________________

