Lägerbrev nr1

Många har känt sig manade men få har fått chansen! Du är en av de utvalda att
representera Borlänge Scoutkår på sommarens stora äventyr, Scoutolympiaden i Mora 2021!
Sommarens läger kommer bli ett olympiskt spel! Precis som det ska vara på ett OS kommer
vi att få prova på ett gäng olika grenar tillsammans med våra patrullkompisar.
Vi kommer att bo i en klassisk OS-by och i byn finns allt vi behöver för att chilla när vi inte är
på aktiviteter. Alldeles inpå lägret finns en fin badplats och vi hopps på många bad!
När
Kostnad

Spårare (åk 2-3)
onsdag 4:e till fredag 6:e
augusti
800kr

Upptäckare och uppåt
Söndag 1:a till lördag 7:e augusti

1900kr

Var:
Moras scoutgård Kråkberg, Mora, (Scouten får själv ordna transport till och från Mora)

Anmälan:
Preliminäranmälan senast 1:a maj. Skicka ett mail till din avdelningsledare med namn,
avdelning och kontaktinformation till vårdnadshavare (epost, mobilnr).
Definitivanmälan är 10:e juni och då ska också anmälningsavgiften vara betald. Mer
information om definitivanmälan och betalning samt formulär för hälsodeklaration kommer i
nästa lägerbrev.
Till vårdnadshavare:

En förutsättning för att kunna genomföra lägret är att få förstärkning i köket med
bland annat matlagning av 2-3 vuxna/dag under lägerveckan. Ange i
preliminäranmälan vilken dag ni kan komma och vara med. Vill man stanna flera
dagar går det såklart bra och i så fall kan man bo kvar i antingen tält eller inomhus
med sängförläggning. Föräldrar till spårare väljer dagar mellan onsdag-fredag.
Angående Covid-19
Hur läget ser ut i sommar är svårt att förutse. Vi hoppas och planerar för att kunna åka
på läger tillsammans. Men läget kan förändras och vi kan också bli tvungna att ställa in.
Vid anmälan är det viktigt att ni använder en epost som ni läser även under sommaren så
att vi kan nå ut med information.
___________________________________________________________________________
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. 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/utvecklakaren/scouternas-stodfond/

