
 Ansökan om lägerbidrag - Göteborgs scoutdistrikt 

 

sida 2 av 2 

Glöm inte att ansökan kräver underskrift och ska innehålla ett kortfattat program! 

 

Kontaktperson för övernattningen:  

Kår: Bankkonto: 

Datum för övernattning:  Antal nätter: Plats för övernattningen:  

Adress: Postadress: 

Telefon: E-post: 

 

 Namn på del tagar e  Födel seår   Namn på del tagar e  Födel seår  
1   26   

2   27   

3   28   

4   29   

5   30   

6   31   

7   32   

8   33   

9   34   

10   35   

11   36   

12   37   

13   38   

14   39   

15   40   

16   41   

17   42   

18   43   

19   44   

20   45   

21   46   

22   47   

23   48   

24   49   

25   50   

 
Uppgifterna är korrekta och bekräftas med underskrift från KO eller annan av KS utsedd person : 

 
_______________________________________________________  
 
Namnförtydligan: 

 
_______________________________________________________                                  Glöm inte att ansökan ska innehålla ett kortfattat program! 

Antal 7–25 år:  

Antal över 26 år:  
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