
 

 
 

 
 
 

    December 2021 

Jamboree 2022, 30 juli – 6 augusti 2022 
Anmälningsinfo för upptäckare och föräldrar om Jamboree 2022 
 
Som vi berättat om i vår förhandsinformation i november 2021, erbjuder vi scoutkårens 
upptäckare och äventyrare att åka på 2022 års storläger – Jamboree 2022.  
Nu är det dags med anmälan! 

Anmälningsinfo 

Kostnad 
Priset, för dig som är andra års upptäckare, är för hel lägervecka är 2000 kronor 
Och priset för dig som är första års upptäckare, för halv lägervecka är 1000 kronor 
 
Priset som lägret har satt är 2950 kronor för hel vecka och 1550 kronor för halv vecka. 
Scoutkåren subventionerar alltså mellanskillnaden. 

Anmälan 
Betalar och anmäler (via anmälningslänk) gör du senast 20 januari 2022 till scoutkårens konto 
5393-3024.  
Ange namn, avdelning och SOMMAR 2022 på inbetalningen. 
 
Länk till anmälan: https://torn.scout.se/medlem/jamboree2022 
 
Anmäld är du när du både fyllt i anmälaningsformuläret och gjort inbetalningen. 
 
Anmälningsvillkor – se nedan. 

Transport 
Räkna med att du själv får transportera dig till och från lägret. Blir vi tillräckligt många som 
hänger med så kommer vi att arrangera gemensam transport.  

https://torn.scout.se/medlem/jamboree2022


 
 

 
Mer information 
I februari-mars kommer vi med nästa informationsbrev (till dig som anmält dig). 

Frågor 
Prata med dina ledare eller skicka ett mail till sommar@torn.scout.se 
 
 
   Häng med på Jamboree 2022! 
     /Upptäckarledarna 
 

  

mailto:sommar@torn.scout.se


 
 

 

 

Anmälningsvillkor 
Följande anmälningsvillkor har lägerarrangören: 
 

1. Anmälningar till Jamboree22 är bindande efter sista anmälningsdag. 
2. Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av egen sjukdom som inte var 

känd vid anmälan och som hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrkas med 
läkarintyg, avgiften återbetalas utan avdrag. 

3. Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av nära anhörigs sjukdom eller 
dödsfall, återbetalas utan avdrag. 

4. Om det i, eller efter, ansökan framkommer att en deltagare av jamboreeledningen inte 
anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan 
jamboreeledningen neka deltagande. Hela deltagaravgiften återbetalas då. 

 
Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning. Ingen återbetalning sker för 
deltagare som påbörjat sitt deltagande i Jamboree22, oavsett skäl. 

 
Om du lämnar återbud till lägret och vi som scoutkår inte kan få tillbaka avgiften från 
lägerarrangören så måste du komplettera med att betala in upp till hela avgiften till scoutkåren. 
Det vill säga den fulla avgiften 2950 kronor respektive 1550 kronor. 
 
I den händelse att Scouterna före 1:a maj 2022 fattar beslut om att ställa in eller skjuta upp 
Jamboree22 återbetalas hela deltagaravgiften med undantag av en administrativ avgift på 250 
SEK per anmäld deltagare och ledare. Denna avgift är nödvändig för att täcka Scouternas 
kostnader för planering och förberedelser. 

 

Tidplan 
 

 
 

 

  

Torsdagen den 20 januari Definitivanmälan, både formulär och betalning inne! 
  

Februari-mars Ev kompletterande anmälningsuppgifter, hälsodeklaration 
  

April-Maj 
Exakt datum meddelas i 
kommande informationsbrev 
På Axelgård eller digitalt 

Ev möte tillsammans med föräldrar 
 

  

Mars-Maj 
 

Vi jobbar med förberedelseuppgifter. 

  

Ev veckan innan lägret 
Exakt datum meddelas i 
kommande informationsbrev 
På Axelgård 

Ev extra scoutmöte för anmälda till lägret.  
Vi jobbar med förberedelseuppgifter och packar. 
 

  

Lördagen den 30 juli Nu börjar lägret! 
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