Lägerbrev 3
Det är februari och vårterminen har kört igång hos scoutkårerna runt om i landet efter
juluppehållet.
Äntligen kommer lägerbrev 3 som innehåller anmälan, resa till och från Kalmar och även mer
information för utmanarna.

Anmälan
Anmälan för Vasalägret 2020 kommer att öppna 1 mars och stänger 26 april. LÄKO valde att
öppna anmälan senare än planerat, så de scoutkårer som lämnat intresse att delta hinner
samla in anmälningarna innan anmälan öppnar.
Bakgrund till detta beslut är att lägret har fått in fler intresseanmälningar än vad som är
möjligt att ta emot. Lägerområdet klarar att ta emot mellan 2000-3000 scouter.
Scoutkårer ifrån Dacke scoutdistrikt kommer att ha förtur till platser på lägret. Denna
förtur gäller dock bara fram till 26 april, anmälan efter detta datum kan inte en plats
garanteras.
Vi godtar inga anmälningar före den 1 mars.
För scoutkårer utanför Dacke scoutdistrikt gäller först till kvarn. Platserna kommer att
tilldelas i den ordningen definitivanmälan kommer in till sekretariatet. Alla scoutkårer som
skickar in definitivanmälan kommer få en bekräftelse på om man får delta eller inte.
Bekräftelsen kommer komma efter den 26 april och senast 30 april.
Anmälan består av 4 olika dokument. Definitivanmälan är ett Word-dokument att dela ut till
era scouter och ledare som ska åka på Vasalägret. Missa inte att lägga till datum när lappen
ska vara inlämnad! Det finns möjlighet att lägga till egen information. Det kan vara så att ni
vill samla in övrig information som inte lägerledningen behöver. Ni har även möjlighet att lägga
in annan information som era scouter behöver veta.
Anmälan för specialkost skickas som pdf-fil då denna inte kommer behöva redigeras av
scoutkåren.
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. Denna lappa ska lämnas in till sekretariatet vid incheckning, lämnas
lappen inte in kommer scouten inte få gå höghöjdsbanan.
Det sista dokumentet är kårens anmälan. Detta dokument är en Excel-fil som en eller flera
ledare på kåren fyller i när man får in lapparna. Excel-filen ska mailas in till oss i endast ett
exemplar per kår.
Kårens anmälan mailas till info@vasa2020.se

Betalning
Betalning av deltagaravgifter ska ske kårvis till BG: 5242-1096. Viktigt att märka betalningen
med kårens namn.
Scoutkårer inom Dacke scoutdistrikt betalar deltagaravgiften i samband med anmälan.
Scoutkårer utanför Dacke scoutdistrikt betalar deltagaravgiften i samband med att ni får en
bekräftelse på er scoutkårs deltagande.

Pris
Hel vecka upptäckare och uppåt: 1300 SEK
Halv vecka spårare: 800 SEK
Ledarbarn 2 år och uppåt (som ej deltar i aktiviteter): 50kr per dag + 50 kr för lägertröja

Försenad anmälan
Vid anmälan efter 26 april så kan vi inte garantera att det kommer finnas plats.
Förturen för scoutkårer i Dacke scoutdistrikt gäller inte efter 26 april.

Avanmälan
Är man förhindrad att delta så kan man byta deltagare utan extra kostnad. Behöver man
avanmäla kan man göra det fram till 14 dagar innan lägret, då återbetalas lägeravgiften med
avdrag på 200 kr som skall täcka kostnader som redan tagits, exempelvis tröja och märke
etcetera.
Vid avanmälan färre än 14 dagar innan lägret krävs läkarintyg, mot uppvisande av det
återbetalas 100 kr per dag, utan läkarintyg sker ingen återbetalning.

Resa till och från Kalmar
Vill uppmana alla scoutkårer att i största möjliga mån åka tåg eller buss till Kalmar.
Det kommer att erbjudas busstransport från Kalmar centralstation till Stensö.
I Excel-filen finns möjlighet att anmäla preliminärt färdsätt till Kalmar.
Vi återkommer med detaljer kring resorna och in/utryckning i kommande lägerbrev.
För de scoutkårer som väljer att resa med flyg till Kalmar, så kommer det erbjudas
busstransport från Kalmar flygplats. Detta måste anmälas till forlaggning@vasa2020.se.
Anmälan ska då innehålla ankomsttid, antal scouter och vilken scoutkår.
Parkeringsplatser i närheten av lägerområdet är mycket begränsade.

Funktionärer
Från och med 1 februari är definitvanmälan för funktionärer öppen och då stänger även
intresseanmälan för funktionärer.
Definitivanmälan och anmälan för specialkost finns på vasa2020.scout.se
Funktionärer betalar en avgift för att täcka upp matkostnaden, 50 kr per lägerdag plus 100
kr för 2 lägertröjor. Man betalar per lägerdag 26/7-1/8. Är man med på förlägret reduceras
avgiften med 225 kr och likadant är det ifall man är med på efterlägret. Så man kan minska
avgiften till 0 kr. Funktionärer betalar full avgift vid anmälan till BG: 5242-1096. Viktigt att
märka betalningen med förnamn och efternamn. Vid deltagande på förläger och/eller
efterläger så kommer detta betalas tillbaka efter lägrets slut.
Datum förläger: 23/7 till 25/7. Datum efterläger: 2/8 till 3/8.
Alla funktionärer ska uppvisa intyg på Trygga Möten.

Utmanare
I tidigare lägerbrev har det informerats om att utmanare kommer erbjudas att vara
funktionärer på lägret.
Utmanare som tar sig tid 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. Passen behöver
inte vara på samma funktion under hela lägerveckan.
Anmälan till de olika passen kommer att göra hos sekretariatet under lägret.
Utmanare kommer även ha möjlighet att delta på förläger och efterläger. Dessa dagar gäller
samma avdrag som vanliga funktionärer får. 225 kr för förläger och 225 kr för efterläger.
För anmälan till förläger och efterläger behöver utmanarna fylla i definitivanmälan för
funktionärer. Har man specialkost så ska man även fylla in funktionärernas anmälan för
specialkost.
Full lägeravgift betalas vid anmälan och efter lägrets slut kommer den rabatterade summan
betalas ut till utmanarens scoutkår. Det är upp till scoutkåren att bestämma om hur det ska
betalas tillbaka till utmanarscouten. De scoutkårer som under lägerveckan haft utmanare som
hjälpt till som funktionärer kommer få en lista på hur mycket varje utmanare har fått
återbetalt.
Det kommer att finnas en utmanarby på området. Mer information om detta kommer längre
fram.

Marknadsdag
På fredagen den 31 juli planerar vi att ha en medeltida marknad på lägerområdet.
Vi hoppas att marknaden ska innehålla allehanda marknadsinslag såsom försäljning,
byteshandel, dans, musik, god mat och andra aktiviteter.
Använd gärna vårterminen till att fundera på, och planera vad just er kår vill bidra med på
marknadsdagen.
Mer information om den medeltida marknaden kommer i nästa lägerbrev.

Frågor
Har du eller din kår några frågor? Tveka inte att skicka ett meddelande via Facebook, eller
att skicka ett mail till info@vasa2020.se.
Vi ses på Stensö till sommaren.
Lägerkommittén Vasalägret 2020

