Välkomna på SOLLÄGER
9-10 maj 2020
Hej alla spårarscouter i Västbodal
scoutdistrikt. Nu är det dags för 47:e årets
SOLLÄGER och vi inbjuder er alla till en härlig helg
tillsammans.
NÄR: Lördag och söndag den 9-10 maj 2020. Samling 9:30 på
lördag. Slut 15:00 söndag.
VAR: Karlsro Gården, Öxnered, Vänersborg
https://goo.gl/maps/SoCexD1b2fH2
LOGI: Vi sover i tält eller inomhus vid behov. Vi hoppas att de
flesta väljer att sova i tält.
PROGRAM: Spännande scoutspår i skog, sjö och mark, lekar,
lägerbål och mat förstås.
KOSTNAD: Lägeravgift: Spårare 150:- (inomhus), 100:- (i tält)
Ledare, funktionärer och föräldrar gratis. Småsyskon gratis,
Äldre syskon samma avgift som spårare.
FÖRÄLDRAR/LEDARE: Vi hoppas att många av er kan delta,
vi är i stort behov av vuxen medverkan på lägret, som
funktionärer på spår eller i köket. Allt är förberett så ni behöver
bara följa instruktioner när ni kommer. Skriv gärna vad ni vill
hjälpa till med ☺. Äldre syskon får gärna vara funktionärer. Mer
info kommer till alla anmälda i ett lägerbrev före lägrets start.

ANMÄLAN: Lämna lappen till din ledare i kåren samt anmäl
dig på denna länk senast 8 april (finns även på
www.vastbodal.se under solläger):

https://forms.gle/P43uACu9Ki9gFw1D9
Både föräldrar, syskon, ledarbarn, funktionärer och scouter
anmäler sig här.
Lägeravgiften betalas till distriktet på pg 271773-4. Sista
betalningsdag är den 8 april. Skriv namn och kår (eller om
kåren betalar in för hela kåren så betalar ni till dem)
Ni som önskar specialkost eller behöver någon form av extra
hjälp glöm ej anmäla det på länken vid anmälan.
Frågor? maila sollager@vastbodal.se
BESÖKARE: Finns det önskemål om att besöka lägret för tex
familjescouter eller bäverscouter hör av er till oss, så ser vi om
det går att lösa! Maila sollager@vastbodal.se
Lämna nedan lapp till din ledare i kåren. Anmälan görs på länken:

--------------------------------------------------------------------------------Jag anmäler scouten …………………………..…………till Solläger 2020.
Tillhör scoutkår……………………………………………………..…………
Födelsedata……………………………………………………………..………
Telefon till förälder……………………..……………………………….………
Scouten har följande föräldrar som åker med på lägret
……………………………..…………….……………………………………….
…………………………………………………………………………………...
och ev medföljande syskon
…............................................................................................................
Vi/jag har anmält oss på länken. JA
NEJ
förälders
e-post:………………………………………………………………….…………
Målsmans underskrift
……………………………………………………………………..
Vi/jag betalar till pg 271773-4 JA

NEJ

senast 8 april!

(om kåren vill ha annan betalningsform skriver de det här)

