Inbjudan till
Scoutläger i Mora, 2020
Sommaren blev inte riktigt som vi tänkt oss och Dalacamp blev inställt. Men en scout möter svårigheter med
glatt humör och vi planerar nu att åka till Moras scoutstuga istället.
Det blir läger i fyra dagar där vi bor i tält och är ute i det gröna i stort sett hela tiden. Vi hoppas på fint väder
och många sköna bad!
När: onsdag 29 juli till lördag 1 augusti 2020.
Var: Moras scoutgård, Mora, Scouten får själv ordna transport till och från Mora.
Kostnad: 1000kr, Avgiften betalas till bg 5646-7319, Märk betalningen med deltagarens namn.
(För er som är anmälda till Dalacamp så behöver man inte betala för lägret utan man får tillbaka
mellanskillnaden på 1600kr.)
Sista anmälningsdag: 25:e juni. Anmälan skickas till Karolina (karolina.hedberg@viati.se).
Anmälan är bara giltig om anmälan och betalning är inne på sista anmälningsdagen.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.
Minsta antalet deltagare är 10 scouter, vi mindre antal går det inte att genomföra lägret.
Hoppas vi ses i Mora i sommar!
/Ledarna i Borlänge Scoutkår

__________________________________________________________________________________
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/

Anmälan & Hälsodeklaration
Efter lägret förstörs den.

Deltagarens namn

Avdelning

☐ Upptäckare

☐ Äventyrare

☐ Utmanare

Målsmans namn

Målsmans namn

Målsmans telefonnummer för lägertiden

Målsmans telefonnummer för lägertiden

Mailaddress för informationsutskick

Mailaddress för informationsutskick

Simkunnig 200 meter

☐ Nej

☐ Ja

Allergier (utöver specialkost)

Specialkost

Medicinering

Övrigt som är bra att veta. Kan vara diagnoser, funktionsvariationer, fobier,

