SCOUTKÅREN GÖTA LEJON
Sommarläger 2019

Inbjudan

Du ska väl med på årets sommarläger? GBG2019
I år planerar Scoutkåren Göta Lejon att åka på distriktslägret GBG2019 som äger rum på Kragenäs. På
Kragenäs finns Göteborgs scoutdistrikts egen oas uppe i norra Bohuslän, närmare bestämt i Tanum, med
fina lägerängar, närhet till havet och alla faciliteter som behövs för en härlig lägervecka. Lägertiden är
söndag den 28 juli till lördag den 3 augusti för upptäckare och äldre medan för spårarscouter startar lägret
onsdag den 30 juli och avslutas söndag den 3 augusti. Till lägret är scouter från hela Göteborgsregionen
inbjudna och det förväntas bli flera hundra scouter som tillsammans skapar en rolig lägervecka fylld med
äventyr, bad och lägerbål.
På sommarläger bor vi i tält, lagar mat ute och har fullspäckade dagar med programpass. Det är därför bra
att ha varit med på minst ett läger eller annan övernattning tidigare, passa på under vårterminen genom att
följa med på avdelningspiff eller kårläger under Kristi himmelsfärdshelgen. Är du osäker på detta är det en
bra idé att prata med din avdelningsledare.

Vill du följa med?
Lägertid
Upptäckare och äldre: 28 juli – 3 augusti
Spårare: 30 juli – 3 augusti

Anmälan görs på: sommar.gotalejon.org
Efter att formuläret är inskickat är anmälan bindande vilket innebär att du måste betala avgiften.

Sista dag för anmälan: 15 april
Kostnad för att följa med på lägret
Upptäckare och äldre (hel lägervecka): 1400 kr.
Spårarscouter (halv lägervecka): 850 kr.
Ledare (hel vecka): 500 kr.
Ledare (halv vecka): 300 kr.
Betalning ska vara scoutkåren till handa senast den 30 april.
Betalning görs till scoutkårens plusgirokonto 92 95 93-2 senast den 30/4. Ange ”Sommar” och deltagarens
namn som meddelande.
Om en scout på grund av ekonomiska skäl har svårt att delta på lägret kan ni antingen kontakta ansvariga för
sommarlägret på sommarlager@gotalejon.org eller prata med en scoutledare på avdelningen, så försöker vi
ordna det.

Vid frågor om lägret är ni välkomna att höra av er till sommarlager@gotalejon.org eller till Erik Bäck på
telefon 0707–612677.
Du som anmäler dig till lägret kommer få ytterligare information om tider, transport och annat bra att känna
till innan vi far iväg. Du kommer också få fylla i en hälsodeklaration som du får skickad till dig.

Hälsningar
Ledarna i Scoutkåren Göta Lejon
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