Inbjudan till
Dalacamp 9, 2020
Det nionde mysteriet
Snart är det dags för årets sommarläger och i år är det dags för det nionde
Dalacamp! Följ med till Kopparbo och lev det ljuva lägerlivet! Scouter
från hela Sverige och även resten av världen är bjudna, lockade av en
enda fråga. Vad är egentligen det nionde mysteriet?
Vi bor i tält och delar läger med våra vänner från Säters Scoutkår. Vi är ute i det gröna i stort sett hela tiden
och vi spenderar dagarna med aktiviteter från Kopparbos fantastiska utbud som klättervägg, pionjärsspår,
kanotpaddling, och många fler aktiviteter. Det kommer finnas en scen där alla scouter på lägret kan samlas
tillsammans för att se på uppträdanden. Vi kommer bo intill andra kårer, så det kommer finnas massor av
chanser att träffa nya vänner.
När: Lördag 25 juli till lördag 1 augusti 2020.
Var: Kopparbo lägergård - Kopparbo 1, 777 93 Söderbärke
Kostnad: 2600 kr, Avgiften betalas till bg 5646-7319, Märk betalningen med deltagarens namn.
(Om scouten vill kan man ha med fickpengar till lägerkiosken, vi återkommer med mer information om det).
Sista anmälningsdag: 21 februari. Anmälan lämnas till din avdelningsledare.
Anmälan är bara giltig om båda sidorna av anmälan och betalning är inne på sista anmälningsdagen.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.
Vi inser att kostnaden för lägret är hög. Om er ekonomiska situation gör att den är oöverkomlig finns
riksorganisationens stödfond. Där kan man söka pengar för att alla scouter ska kunna delta på samma villkor,
för just sådana här situationer. Stödfonden har en handläggningstid på ca 4 veckor, så om det är relevant för
er bör ni söka snarast. Kåren får inte reda på att ni sökt om ni inte själva berättar det. Instruktioner för det
kan ni hitta på http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/scouternas-stodfond/
För att scouterna ska kunna komma till och från lägret behöver vi hjälp med skjuts från er föräldrar.
Kopparbo är bara en dryg timme från Borlänge. Markera i anmälan om ni kan skjutsa dit och om ni kan
skjutsa tillbaka så samordnar vi samåkning.
Onsdagen den 12:e februari kl 18.00 är det lägerträff på Tansågården och då kommer det information om
sommarens läger samt visa bilder från förra årets läger. Har ni frågor kan innan det kan ni höra av er till era
avdelningsledare.
Vi återkommer med mer information via mail om lägret, transporter, packlista mm till de som anmält sig
Mer information om lägret kan ni hitta på Kopparbos hemsida:
https://kopparbo.com/dalacamp-9-det-nionde-mysteriet/
https://kopparbo.com/dalacamp-9-fragor-och-svar/
Hoppas vi ses på Kopparbo i sommar!
/Ledarna i Borlänge Scoutkår
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Anmälan
Deltagarens namn

Avdelning

☐ Upptäckare

☐ Äventyrare

☐ Utmanare

Målsmans namn

Målsmans namn

Målsmans telefonnummer för lägertiden

Målsmans telefonnummer för lägertiden

Mailaddress för informationsutskick

Mailaddress för informationsutskick

☐
Kan skjutsa till lägret.
Antal
platser för deltagare,
inklusive eget barn:

☐
Kan skjutsa från lägret.
Antal
platser för deltagare,
inklusive eget barn:
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Hälsodeklaration
Följande sektion ges direkt till lägerledningen. Kåren behåller en kopia under lägret. Efter lägret förstörs den.

Deltagarens namn: _________________________________________________________
Simkunnig 200 meter

☐ Nej

☐ Ja

Allergier (utöver specialkost)

Specialkost
☐ Laktosintolerans

☐ Glutenintolerans

☐ Kost utan fläsk

☐ Kost utan mjölk

☐ Vegetarisk kost
Annan specialkost

Medicinering som lägerledningen behöver vara medvetna om. Det kan vara kylvaror,
narkotikaklassad medicin etc.

Övrigt som är bra för lägerledningen att veta. Kan vara diagnoser, funktionsvariationer,
fobier, där lägerledningen behöver vara behjälpliga etc

Övrigt till kår
Övrig information som kåren behöver veta, som lägerledningen inte behöver veta.

Använd baksidan om rutorna inte räcker.
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