Lägerbrev 1 Miniscout 16-19 juni
Välkommen på sommarens häftiga scoutläger – Miniscout!
I sommar åker Skogskrypen till lägret Miniscout. Till Miniscout kommer
Spårarscouter från hela Stockholm för att tillsammans under några dagar njuta av
den härliga scoutön Vässarö med stort utbud av roliga och spännande aktiviteter,
såsom trapperspår, jollesegling och naturspår. Vi kommer också att ha stort
lägerbål och en rolig olympiad tillsammans med de andra scouterna på lägret!
Vi är förstås ute hela dagarna, bor i tält och lagar mat i vårt egna kökstält. Vi tar gärna hjälp
av föräldrar som vill följa med och hjälpa till i köket. Mer info om Vässarö: vassaro.scout.se
Kostnad: Lägret kostar 900 kr. Det finns också möjlighet att beställa en speciell T-shirt med
Vässarö- och Miniscout-tryck på, den kostar 130 kr. Detta betalas samtidigt. Ledare och
föräldrar som följer med betalar Vässarös matavgift 610 kr. SL-kort för ToR-resa tillkommer.
Anmälan: Sista anmälningsdag, inkl betalning, är 6 april (men anmäl så fort som möjligt). Betalning, sker
till PG-konto:653 364-0. Märk betalningen med barnets för- och efternamn, samt MINISCOUT. Anmälan
sker genom att man lämnar lappen med ifyllda uppgifter nedan till ledarna.
Samling och avslutning för oss sker på Östra Station på morgonen den 16 jun respektive sen
eftermiddag den 19 jun. Exakt tid och plats på Östra Station meddelas i början av juni. Från Östra station
åker vi SL-buss tillsammans till Ellan, där Vässarös båtar hämtar oss.
Lägerbrev 2 med mer information (packlista mm) får de som har anmält sig under april månad.
Hoppas att du kan vara med på en riktigt häftig scoutupplevelse! Välkommen!

Anmälningsblankett – klipp av och lämna in senast 6 april!
Namn: _______________________________________________________________________________
Persnr: _______________________

Scouten kan simma 200 m:

Ja

Nej

Ev specialkost:_________________________________________________________________________
Vi tänkte lägga upp lite bilder under lägrets gång i en Facebook-grupp. Får vi fotografera din scout och
lägga upp på sociala medier (utan namn):
Ja
Nej
Annan viktig info för oss:_________________________________________________________________
Anhörig 1 kontaktuppgifter telnr/mejl: _____________________________________________________
Anhörig 2 kontaktuppgifter telnr/mejl: _____________________________________________________
T-shirt 130 kr (valfritt, storlekar nedan):
Mått

130/140

150/160

XS

Nej tack.
S

M

Ja tack, storlek: _____
L

XL

2XL

3XL

1/2 bröstvidd

39 cm

42 cm 45 cm 48 cm 51 cm 54 cm 57 cm 60 cm 63 cm

Längd

53 cm

59 cm 68 cm 70 cm 72 cm 74 cm 76 cm 78 cm 80 cm

Vårdnadshavare har möjlighet att följa med och hjälpa till med matlagningen:

Ja

Nej

