Robin Hood 2017
Kompletterande information – Katrineholms Scoutkår
Till alla scouter och föräldrar/vuxna:
Frågor om lägret – kontakta i första hand respektive ansvarig ledare.
Resan till/från Sparreholm ingår inte i lägeravgiften. Vi kommer att organisera samåkning,
samling vid Scoutgården 25 maj prel. kl. 09.00. Hemresa 28 maj efter kl. 15.00 med hemkomst ca
kl. 16.00. Mer information om samåkning kommer efter anmälan.
Mer information om vad du behöver ta med dig kommer också!
Lägeravgiften betalas samtidigt som anmälan till bankgiro 315-8565, Katrineholms Scoutkår.
Ange ”Robin Hood, Ditt Namn, Avdelning” (Avdelning = Rävungarna, Björnungarna,
Vargungarna, Upptäckare, Äventyrare eller Utmanare.)
Om du inte har möjlighet att lämna in anmälningsblanketten senast 30/4 (pga. påsklov m.m.)
meddelar du till resp. ansvarig ledare via e-post eller sms att du ska med på lägret samt lämnar
anmälningsblanketten på nästa möte. Samtidigt betalar du in lägeravgiften enligt ovan.
Föräldrar/vuxna är välkomna att delta i lägret!
Medföljande barn under spårarscoutålder betalar halva avgiften, 325kr.
OBS Ni ska fylla i och lämna in en blankett för varje person som kommer med på lägret.
För spårarscouterna gäller att vi behöver ha med fler vuxna som deltar i lägret, utöver de som
redan nu är ledare! Vi hoppas därför att de föräldrar/vuxna som har möjlighet tar chansen att
följa med och uppleva ett scoutläger!
Det finns två alternativ för dig som förälder/vuxen:
Det första alternativet är att du åker med som enbart förälder, och du betalar då samma avgift för
lägret som ditt barn.
Det andra alternativet är att du åker med som både förälder och ledare. Då betalar du halva
lägeravgiften (325kr) och förväntas ingå i ledarteamet för respektive grupp under lägret. Villkoret
för detta är att du anmäler dig som (eller redan är) medlem i scoutkåren (avgift 100kr per termin,
betalas mot faktura precis som barnens medlemsavgift) samt gör den obligatoriska Trygga
Möten-utbildningen som alla som är ledare för barn i Scouterna måste göra (finns på nätet, och
tar ca 1 timme att gå igenom, mer information kommer till berörda). Om du som förälder/vuxen
är intresserad av detta alternativ, kryssa både ledare och förälder på din anmälningsblankett,
samt skriv även dit din postadress och e-postadress, så anmäler vi dig som medlem!
Upptäckar- och äventyrarföräldrar som är intresserade av att följa med – kontakta respektive
ansvarig ledare för att höra om det andra alternativet är aktuellt, dvs. om det finns behov av fler
ledare på lägret!

