Sommarlägret Da Vinci
Hej på er alla! Det har blivit dags att förbereda sig för årets
sommarläger med scouterna, det här vill ni inte missa. Temat i år
är Da Vinci, efter den legendariska konstnären och uppfinnaren
Leonardo da Vinci, vilket betyder att vi vill främja kreativitet,
finurlighet och lust för äventyr och kunskap. Jag är säker på att
lägret kommer att erbjuda allt detta åt er och mycket mera, så ta
gärna och anmäl er. Alla ålders scouter är välkomna, så pricka in
datumen i kalendern, det här blir något att minnas!
– Lars M. Huldén, lägerchef

Tid
Eftersom kåren beger sig på vandring till Island i juli (explorerscouter och äldre) så är sommarlägret i
år lite kortare, men desto bättre! Lägret börjar för alla åldersgrupper torsdagen 7 juni p
 å morgonen,
och avslutas med ett besökstillfälle för familjer och bekanta s öndagen 10 juni kl. 14. Mera
information om transporter skickas ut senare till alla deltagare.

Plats
Lägret ordnas vid B
 ruksträsket i Ingå, på områden som ägs av Fagervik Gård. Vi ordnar gemensam
transport ut till lägret, men hoppas att föräldrarna skall kunna hämta hem scouterna i samband med
besökstillfället. Om detta orsakar problem, så kontakta oss, så koordinerar vi med andra föräldrar
eller skjutsar scouten hem med någon av ledarna. Körinstruktioner till lägerområdet skickas ut
senare till deltagarna.

Deltagaravgift
Vargungar, äventyrsscouter och spejarscouter
Explorerscouter

60 €
30 €

Explorerscouterna deltar i första hand som hjälpledare och har inte så mycket eget program, så deras
deltagaravgift är därför lägre.
Deltagaravgiften skall betalas till kårens konto FI42 4055 1040 0157 56 senast på sista
anmälningsdagen. Använd ditt personliga MSP-referensnummer, se listan på adressen
http://bit.ly/mspreferens.
Medlemsavgiften för 2018 ska vara betald innan lägret för att scoutförsäkringen ska vara i kraft. Ifall
lägeravgiften känns betungande kan kåren bevilja understöd. Kontakta kårchef Erik Sandström för
att ansöka om understöd.

Anmälning
Sista anmälningsdag är tisdagen den 22 maj. Anmäl dig i scouternas medlemsregister Kuksa:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=19857
Mera information om hur du loggar in i Kuksa hittar du på kårens hemsida:
http://www.munksnasspejarna.fi/karen/kuksa/

Utrustningslista
Kom ihåg att det är du som ska bära din egen utrustning och det är du som ska veta var du har dina
saker. Packa din utrustning själv eller tillsammans med dina föräldrar. Packa utrustningen i en stor
ryggsäck (rinkka) och packa allting vattentätt i plastpåsar. Kom ihåg att skriva namn på alla dina
grejer. Du kommer att bo tillsammans med andra i ett tält där man lätt blandar ihop saker.
Scouthalsduk
Stor ryggsäck (rinkka)
Regnskydd för rinkka
Sovsäck
Liggunderlag
Ordentliga, oömma utekläder
Regnrock och regnbyxor
Stövlar eller vattentäta vandringsskor
Bekväma skor och sandaler
Mössa, vantar, sockor och halsduk
Ylletröja eller fleece
Långärmad blus och långbyxor
T-skjortor
Shorts
Pyjamas
Underkläder och strumpor
Matkärl i tygpåse (två tallrikar, mugg
och bestick)
❏ Vattenflaska
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Ficklampa eller pannlampa
Papper och penna
Eventuell klocka
Handduk och simbyxor
Solhatt eller lippis
Solglasögon
Necessär med tandborste, tandkräm,
solkräm, myggmedel, plåster och
eventuella mediciner
❏ Fickpengar
❏ Scoutsångbok (om du har)
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Äventyrsscouter och äldre ska också ha med sig:
❏
❏
❏
❏

Kniv (puukko)
Kompass
Tändstickor
Arbetshandskar

Kontaktuppgifter
Ta gärna kontakt ifall något är oklart eller ni har frågor!
Lägerchefer
Lars Huldén
lasse@munksnasspejarna.fi

Niklas Pajunen
nipa@munksnasspejarna.fi

