Lägerbrev 1
Vi har nu fått besked att vi får åka på Vasalägret den 26 juni till den 1 augusti.
Så vi får nu hålla tummarna att covid19 restriktionerna är borttagna till dess så
att lägret kan genomföras.

Deltagaravgift: 1300 SEK
OBS! kostnad för resa till och från lägret tillkommer!

Betalning
Betalning av deltagaravgiften sker genom att du senast den 31 maj betalar
avgiften med Swish till nummer: 123 007 63 56.
OBS! glöm inte att skriva ditt namn när du skickar in betalningen.

Resa till och från Kalmar
Vi vet inte nu hur vi skall resa eller vad detta kommer att kosta. Vår tanke är
att vi skall försöka samåka, eventuellt hyra en buss tillsammans med andra kårer
i närheten som skall med på lägret. Vi håller på med att undersöka detta.

Vad händer under lägret?
Under lägerveckan kommer upptäckare, äventyrare och utmanare få möjlighet
att prova på att gå en höghöjdsbana på Stensö. För scouter under 18 år behöver
lägret vårdnadshavares skriftliga godkännande för att få testa banan.
På fredagen den 31 juli skall det vara en medeltida marknad på lägerområdet.
Tanken är att marknaden ska innehålla allehanda marknadsinslag såsom
försäljning, byteshandel, dans, musik, god mat och andra aktiviteter. Fundera
gärna på vad vår kår kan bidra med på marknadsdagen.

Utmanare
Det kommer att finnas en utmanarby på området. Mer information om detta
kommer längre fram.
Alla utmanare kommer erbjudas att vara funktionärer på lägret. Utmanare som
väljer att hjälpa till som funktionärer under lägerveckan erbjuder vi 50 kronors
avdrag för varje genomfört pass man gör under lägerveckan (26/7–1/8). Antalet
pass varje funktion kan erbjuda kan komma att variera lika så tiderna på passen.
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Passen behöver inte vara på samma funktion under hela lägerveckan. Anmälan till
de olika passen kommer att göras hos sekretariatet under lägret.

Avanmälan
Behöver man avanmäla kan man göra det fram till 14 dagar innan lägret, då
återbetalas lägeravgiften med avdrag på 200 kr. Vid avanmälan färre än 14
dagar innan lägret krävs läkarintyg, mot uppvisande av det återbetalas 100 kr
per dag, utan läkarintyg sker ingen återbetalning.
Ställs lägret in pga. covid19 pandemin så återbetalas hela deltagaravgiften.
Har ni några frågor så hör av er till mig.
Med vänlig hälsning
Peter
plenberg@gmail.com
070 208 25 15
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