VÅRLÄGER 2020
Nu är det dags för Kulla Scoutdistrikts Vårläger som genomförs under
Kristihimmelfärds helgen.
Det kommer som vanligt att vara på Kulla Scoutdistrikts lägerområde Sonnarp (norr om
Åsljunga). Det kommer att bli en hel del nya programaktiviteter i år. Temat för året är
Vikingar. För spårarscouterna finns program på fredag till söndag.
När:

21-24/5, för spårare 22-24/5.

Lägeravgift:

520 kronor, för spårarna är avgiften 350 kr.

Packning:

Varje scout ska ha med sig utrustning för att sova i tält, för utmanar- och
äventyrarscouter gäller vindskydd. Utrustningslista erhålls av ledarna.

Transporter:

Transport av scouterna till och från lägret sker med hjälp av föräldrar.

Samling:

Vid Gläntan den 21/5 kl. 9.00. För spårarna 22/5 kl. 14.00

Hämtning:

Vid Sonnarp den 24/5 kl. 13.00. (Vägbeskrivning till de som kör.)

Föräldrar

I år så behöver vi hjälp av föräldrar för att få lägret att fungera. Arbetsuppgifter kan
vara, matlagning, bygga läger etc. Anledningen är att vi ser att det kan bli glest med
ledare men att vi samtidigt vill erbjuda scouterna detta läger. Anmäl ditt intresse
samtidigt som du anmäler din scout. Det är inget krav att sova över. En avgift om 60
kr/dag kommer tas ut för mat. Vi bedömer att vi behöver tre föräldrar över tiden på
lägret och då ser vi att någon sover över.

Besöksdag:

På lördagen finns det möjlighet att besöka lägret efter 17.00.

Anmälan:

Lämnas på Scoutnet enligt instruktion nedan senast onsdag den 15/4. Lägeravgiften
betalas in på kårens postgiro 17 08 91 – 6 senast samma dag som anmälan. Ange
vårläger och scoutens namn. Vid anmälan efter sista datum ökar avgiften med 50% kr.

Hälsningar Ledarna

Länken till anmälan i Scoutnet är:
https://www.scoutnet.se/activities/1207/form/3295

Användarnamnet på Scoutnet är den mail-adress som du får info på
från scoutkåren. Ledarna har en lista med mailadresserna.
Ange ”Har du glömt lösenordet” så får du ett lösenord för att kunna
logga in om du inte varit inne tidigare.

