I sommar kommer vi i Nässjö scoutkår att åka på
Jamboree22.
Hoppas att du vill följa med!

spel, fika, lyssna på musik och bara vara! Äventyr
och kompisar när det är som bäst.
Att delta på ett scoutläger är ett minne för livet!

En nationell jamboree arrangeras vart fjärde år.
När?

För vem?
För upptäckare och uppåt.

Lägerområdet har en blandad terräng med äng,
skog, glesa dungar och vattendrag, vilket passar
scouting och lägeräventyr perfekt.
Lägerområdet delas in i byar för en eller flera
scoutkårer där man bor i tält under veckan.
Under lägerveckan umgås man och deltar i olika
aktiviteter.
På en jamboree kommer du tillsammans med din
patrull leva lägerliv med allt vad det innebär i
form av tältresning, lägerbyggen och matlagning.
Programmet kommer till stor del knyta an till
temat hållbarhet och fokusera på hur vi
tillsammans kan skapa en hållbar framtid.
Samtidigt finns det tid till alla möjliga
lägeraktiviteter som konserter, sport, hantverk,
patrullutmaningar, hinderbana, bad och lägerbål.
Det finns också samlingsplatser där man träffar
andra scouter i samma ålder för att hänga, spela

Resa
Bussresa till och från lägret kommer att anordnas
gemensamt med andra scoutkårer i Norra
Smålands scoutdistrikt.
Kostnad
Avgiften för Jamboree22 är 2700 kronor. I
avgiften ingår alla aktiviteter, mat och
upplevelser utöver det vanliga. En mindre avgift
för bussresan kan tillkomma.
Anmälan
Anmälan görs i medlemsregistret Scoutnet som
du når via en länk på kårens hemsida,
www.nassjoscout.se .
För att kunna anmäla dig behöver du ha en
inloggning på ScoutNet.
Kontakta Eric på 0702-29 74 06 eller
it@nassjoscout.se om du saknar
inloggningsuppgifter.
Du kan anmäla dig fram till den 22 april.

Betalning
Avgiften betalas senast den 30 april till
scoutkårens bankgiro 373-3557 eller till Swish
123 231 2429. Märk inbetalningen med
Jamboree22 och namn på deltagaren.
Avanmälan
Avanmälan sker genom att man skickar ett mail
till info@nassjoscout.se .
Vid avanmälan gäller följande:
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,
återbetalas. Deltagaravgiften för deltagare som
avanmäls på grund av nära anhörigs sjukdom
eller dödsfall, återbetalas utan avdrag.
Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker
ingen återbetalning.
Ingen återbetalning sker för deltagare som
påbörjat sitt deltagande i Jamboree22, oavsett
skäl.
Om Jamboree22 ställs in
I den händelse att Scouterna den 1 maj fattar
beslut om att ställa in eller skjuta upp
Jamboree22 återbetalas hela deltagaravgiften

med undantag av en administrativ avgift på 250
kronor per anmäld deltagare och ledare. Denna
avgift är nödvändig för att täcka scouternas
kostnader för planering och förberedelser.
Om Scouterna på grund av händelser utanför
organisationens kontroll tvingas ställa in
Jamboree22 senare än den 1 maj återbetalas 50%
av deltagaravgiften.
Frågor
Besvaras av Eric på 0702-29 74 06 eller
info@nassjoscout.se .

