Här får du något riktigt värmande i vinterkylan. En lägerlapp
med all information som du behöver för att anmäla dig till
nästa års stora scouthändelse.
Förbundslägret Jiingijamborii i Rinkaby i Skåne 14 – 22 juli
2007.
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Junior, patrull, seniorscouter och ledare kommer att
transportera oss med buss till lägret. På resan ner kommer vi
att stanna och äta vår medhavda matsäck. Väl nere på den
enorma lägerplatsen kommer vi att leta upp vår by. Vår
lägerutrustning har redan anlänt. Vi reser tält och startar
med att bygga upp vår by precis som vi vill ha den. Sen
upplever vi lägret tillsammans i patruller så mycket vi orkar.
Det kommer att bli mycket som snurrar i huvudet när vi
kryper ner i sovsäckarna på nätterna…
Aktiviteter, Bad, Choklad, Diskbaljor, Eld, Fotominnen,
Godis, Häftigt, Inspiration, Jiingi, Kärlek, Lägerkänsla,
Musik, Nyskapande, Ohemlängtan, Patrullscouter, Rinkaby,
Sovsäck, Tält, Uteliv, Världsvänner, Yxa, Zenit, Åtråvärt,
Ähhh, Önskningar
...för att inte tala om allt annat som vi har att berätta för
kompisar och förläldrar när vi kommer hem igen.
Det här kan bli en av ditt livs upplevelser.
Du hänger väl med?

Fakta till föräldrar
Kostnaden
Lägervgiften är 2500 kr. Priset inkluderar lägeravgift till
förbundet, resa till och från lägret samt mat på hemresan. På
ditresan har barnen med sig egen matsäck.
Betalning
Betalningen kan delas upp på 3 delbetalningar; 15/2, 31/3,
30/4.
Anmälan
Anmälningsavgiften på 500 kr betalas med bifogat
inbetalningskort eller till PG 47 24 64 - 7 absolut senast 15/2.
Var noga med att ange namn och avdelning. När vi mottagit
anmälan kommer du att få förtryckta inbetalningskort för de
resterande inbetalningarna som en bekräftelse på att du har
en plats på lägret.
Avanmälan
Avanmälan kan ske när som helst. Observera dock att
lägeravgiften återbetalas endast mot uppvisande av
läkarintyg. Om du av någon annan anledning ångrar dig och
inte följer med på lägret kommer vi att debitera full lägeravgift
d v s 2500 kr. Detta för att kåren måste betala full avgift till
förbundet samt boka buss och transport av materiel m m
innan lägret.
Transport
Resan sker med gemensam buss. Mer info kommer.
Mer information
Om du undrar över något annat kontakta din avdelningsledare
eller lägergruppen Enklast nås vi på mail;

jiingi@vendelsoscoutkar.nu

Några fotominnen från Scout-2001

