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Bunge Jump 16
I år är det äntligen dags för sommarläger igen! Årets läger är ett
förbundsläger med deltagare från hela Sverige, som tillhör
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Denna gång åker vi till Gotland för
att leva lägerliv. Från Fleninge-Ödåkra Scoutkår bjuder vi in äventyrare
och utmanare att följa med. Lägret kommer att ha temat fantasi och
kreativitet, och det utlovas många roliga aktiviteter och utflykter.
Tänk på att lägret är en hel vecka och beläget på Gotland, vilket gör att
det finns väldigt begränsade möjligheter att kunna bli hämtad vid
hemlängtan. Vi rekommenderar därför att ni har varit på ett lite längre
läger tidigare, t.ex. Vårlägret (4 dagar).
När: 23-30 juli 2016
Var: Bunge, Gotland. En liten ort på norra Gotland, nära Fårösund. Platsen ligger ca 1,5 km från havet.
Kostnad: 2000 kr per deltagare. I avgiften ingår lägeravgift, mat, resa dit och hem och all gemensam
utrustning. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag till lägeravgiften för dem som behöver, kontakta er
scoutledare eller någon annan vuxen i kåren så hjälper vi er.
Utrustning
Kåren har med all gemensam utrustning såsom tält och matlagningsutrustning. Scouterna tar med
personlig packning såsom sovsäck, liggunderlag, kläder och matsaker. Saknar ni något finns ofta möjlighet
att låna istället för att gå och köpa dyra grejer. Hör med släkt, vänner och scoutledare så försöker vi hjälpa
till! En mer detaljerad utrustningslista kommer finnas att ladda ner på hemsidan när lägret närmar sig.
Praktiskt
Mer information om lägret finns på http://www.nsf.scout.se/Ledare/Projekt/BungeJump16/
Resan dit kommer ske tillsammans med andra scoutkårer i Skåne. Exakt hur resan blir beror på hur många
som anmäler sig, men vi hoppas kunna bli så många att vi kan hyra en buss. Mer detaljer om resan och
exaktare tider kommer efter anmälan.
Anmälan
Anmälan görs genom att fylla i och lämna/skicka in anmälningsformuläret som finns på vår hemsida,
www.fl-o.scout.se. Läs noga igenom reglerna för anmälan innan du anmäler dig.
Sista anmälningsdag är 29 april.
Vid frågor, hör av dig till oss på info@fl-o.se eller någon av avdelningsledarna. Hoppas du vill följa med!
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