Scoutkåren Finns

Sommarläger!
På västkusten…
I sommar åker Scoutkåren Finn på sommarläger på
västkusten. Vi är inbjudna till Göteborgs
scoutdistrikts sommarläger GBG 2019. Sommarlägret är
årets höjdpunkt som scout, en veckas läger i tält med
mat över öppen eld, en massa roliga aktiviteter och
mycket bad i havet.

VAR?
Lägret hålls på Kragenäs, Göteborgs scoutdistrikts
lägerområde. Lägerområdet ligger i Bohusläns skärgård
mellan Strömstad och Grebbestad.

NÄR?
Lägret är 28 juli till 3 augusti för
Upptäckare(Kämparna, Spejarna),
Äventyrare(Vikingarna) och Utmanare.
31 juli till 3 augusti för Spårare(Hajarna,
Späckhuggarna, Rockorna).

HUR?
Vi planerar att åka tåg till Göteborg och sedan buss
ut till lägerplatsen. Under veckan bor vi i tält och
lagar mat över öppen eld. På dagarna har vi olika
aktiviteter i skogen på ängarna och vid havet. När du
anmält dig till lägret skickar vi ut mer matig
information i slutet på vårterminen. Saknar du någon
utrustning finns det att låna på kåren.

KOSTNAD?
Lägret kostar 2 300 kr för hela veckan och 1 200 kr
för spårarna som är med halva veckan. I priset ingår
allt.

ANMÄLAN?
Anmäl dig till lägret genom att gå in på

www.scoutkarenfinn.se/t/sommarlager2019
På länken finns ett formulär som du fyller i. Förutom
att fylla i anmälningsformuläret betalar du in
lägeravgiften till kårens bankgiro 5856-2703, märk
inbetalningen med namn och Sommarläger2019. Anmäl dig
och betala in pengarna senast den 15 april.

FRÅGOR eller FUNDERINGAR?
Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra
av dig till oss via mejl till
sommarlager@scoutkarenfinn.se eller ring oss. Vi
kommer löpande att lägga upp info på kårens hemsida
under fliken Sommarläger. Vill du vara helt säker på
att inte missa något följ oss gärna på instagram där
vi heter scoutkarenfinn.

www.scoutkarenfinn.se
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