SCOUTKÅREN GÖTA LEJON
Jamboree22

Lägerinbjudan

Jamboree22
Häng med Göta Lejon på Sveriges bästa sommarläger!
I år har vi i Scoutkåren Göta Lejon storslagna planer på att åka i väg på storläger i Skåne, vi hoppas
att du vill följa med! Du har kanske hört ordet jamboree förut? Jamboree är scoutvärldens största
sammankomst och kan beskrivas som ett sommarläger med extra allt. För att vi ska kunna delta är
det dock viktigt att både scouter och framför allt vuxna (ledare och föräldrar, se nedan) kan följa
med.
Under åtta dagar i början av augusti 2022 kommer en helt ny värld att byggas upp på ett stort fält
utanför Kristianstad. En värld där 20 000 människor från hela samhället samlas för att utvecklas,
uppleva äventyr och få nya kompisar. På Jamboree22 kommer allt det där vardagliga hända, fast i
en ovardaglig miljö. Vi kommer utmana oss själva i allt vi gör och gå på riktiga äventyr på dagarna
när det är programpass.
Förutom den fantastiska känslan av att vara på storläger kommer det varje dag vara ett utmanade
program, det kommer att lagas mat, vi kommer att träffa nya kompisar och vi kommer att uppleva
nya äventyr, tillsammans. Vi scouter vill göra världen bättre och under Jamboree22 drömmer vi om
en bättre värld som är hållbar. Hållbarhet både för vår värld som för oss som lever i den. En
hållbar värld, där tusentals barn och unga får förverkliga sina drömmar!
Drömmen kommer att genomsyra hela lägerupplevelsen - från morgon till kväll, från mat till
program.
När

Kostnad

30 juli – 6 augusti 2022 för upptäckar-, äventyrar- och utmanarscouter.
3 - 6 augusti 2022 för spårarscouter, det är inte möjligt för spårarscouter att delta hela
lägret.
Ledare och föräldrar kan delta antingen hela lägertiden eller ansluta tillsammans med
spårarscouterna.
Spårare: 1250kr
Upptäckare, äventyrare och utmanare: 2500kr
Ledare: 1500kr (750kr för ”halva” veckan)
I den här avgiften ingår program, mat med mera och kårens kostnader för material och
transporter. Vi är medvetna om att detta läger kostar mer än ett vanligt läger och vill
därför informerar er om att delar av de pengar som samlats in tidigare år går till att
sänka avgiften till lägret. Dessutom vill vi informera om Scouternas stödfond, se
nedanstående information från Scouterna.

Scouterna har en egen fond för att hjälpa de som behöver det mest. Du kan söka pengar ur
Scouternas stödfond när du behöver ekonomisk hjälp att delta på olika scoutarrangemang.
Inför Jamboree22 har Scouternas stödfond avsatt en del pengar för att underlätta deltagandet
för några enskilda medlemmar som annars inte kunnat delta.
Läs mer på: https://www.scouterna.se/bli-scout/kostnad/scouternas-stodfond/
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Anmälan

Sker vid medlemssystemet Scoutnet och fylls i via länken nedan. Senast den 23
januari ska du ha anmält dig. Som hjälp för att anmäla sig via Scoutnet bifogas
lägrets instruktion för detta. Länk: https://link.gotalejon.org/leojamboree22

Tänk på!

Jamboree22 arrangeras av Scouterna i Sverige och inte av oss i scoutkåren, det är bra
att ha i åtanke när det gäller anmälningstider, avgift och eventuell sen anmälan. Det
finns en möjlighet att efteranmäla sig fram till 30 april men man är då inte garanterad
en plats på lägret (är ni osäkra meddela gärna oss så vi har med det i beräkningarna av
anmälda vuxna/barn). Återbetalning om man är anmäld är endast möjlig vid sjukdom
(läkarintyg) eller sjukdom i familjen. Om lägerorganisationen bestämmer att lägret inte
går att genomföra innan den 1:a maj kommer hela deltagaravgiften att återbetalas
förutom en administrativ kostnad om 250kr. Om lägret ställs in efter den 1:a maj
kommer 50% av avgiften att återbetalas. Ingen återbetalning kommer att ske vid
avanmälan av andra orsaker.
Observera även att det enligt tidigare rekommendationer krävs
vaccinationsbevis (eller läkarintyg om du inte kan vaccinera dig) för att delta på
arrangemang av den här storleken. Hur läget är till sommaren kan vi bara
spekulera om men vaccinationsbevis kan definitivt vara ett krav för att delta.

Hjälp oss! För att det ska vara möjligt att åka iväg på Jamboree22 är det av största vikt att vi blir
tillräckligt många vuxna som åker med. Därför vill vi sträcka ut en hand till er föräldrar
och ber att även ni funderar kring om ni kan tänka er att hjälpa oss att ge era scouter
en oförglömlig upplevelse. Det vi får hjälp med är att några föräldrar deltar som ledare
på lägret. De uppgifter som ni då kan få göra är allt från att hjälpa till med
matlagningen och andra sysslor i vår lägerby till att följa med någon patrull på
programpass under dagen. Är du intresserad? Kontakta sommarlager@gotalejon.org
för att anmäla ditt intresse.
Transport Till och från lägret kommer vi att åka gemensam buss till och från Göteborg. Det går
såklart även bra att ansluta på egenhand till lägret. I anmälan frågar vi kring vilket
alternativ som passar bäst. Detta är så vi vet till hur många vi ska boka buss till.
Frågor

Mycket matnyttig information finns på lägrets hemsida http://www.jamboree.se Tänk
på att priserna och de datum som står i den här inbjudan är de som gäller. Annars
hänvisar vi till sommarlager@gotalejon.org

Vad händer nu?
Så snart som anmälan har stängt kommer vi att gå igenom alla anmälningar och kontrollera så att vi
är tillräckligt många vuxna som är anmälda/föräldrar som är intresserade av att följa med.
Kommer vi fram till att vi är tillräckligt många intresserade kommer vi att anmäla alla anmälda till
lägret samt skicka ut information kring betalning. Skulle vi inte vara tillräckligt många anmälda
kommer vi tyvärr att behöva titta på alternativa planer för sommaren 2022. Oavsett vad kommer ni
att få ytterligare information så fort vi har något att dela med oss av!
Hoppas att vi hörs snart!
Varma hälsningar från ledarna i Scoutkåren Göta Lejon
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