JA, SÅ ER TIDEN KOMMET, HVOR vi skal tænke på sommerlejr 2020
Hvorfor allerede nu…. ?
– fordi planen er: Troppen og Klanen rejser til Skotland på centerlejr.
Der er flere ting, der skal på plads, inden det bliver en realitet !
Men først og fremmest skal vi se på, hvem der vil med, så udvalget (Lene og Henning) har noget at arbejde
ud fra. Udvalget har fundet et center med masser af spændende aktiviteter. Centeret hedder Lochgoilhead
Scout Aventures og ligger midt i Skotlands højfjelde. Vi skal flyve til Glasgow og køre i bus op til centeret.
Vi har valgt dette center fordi, her kan vi leje alt patruljeudstyr, så vi slipper for at slæbe det med i bussen og
flyveren og prisen er incl. aktiviteter, ture og forplejning m.m. Vi har lagt et foreløbigt budget, som rammer op
mod 6850 kr. med det hele pr. person. Vi planlægger afrejse 02. juli 2020 – hjemkomst 09. juli 2020.
Planen er, vi i fællesskab samler nogle penge ved forskellige aktiviteter. Vi er faktisk i gang og pengene bliver
øremærket til dette projekt, udvalget vil også søge nogle fonde samt vi får et tilskud fra gruppen.
DET BETYDER VI FORVENTER EGENBETALING BLIVER MAKS 3000 KR.
Hvis du vil med, skal du tænke lidt over nogle ting:
- Har du et pas, ellers skal du have investeret i et.
- Du skal have sparet ca. 3000 kr. plus lommepenge op
- Have fat i et blåt sygesikringsbevis og en rejseforsikring.
- På et tidspunkt vil vi bede om nogle af pengene til flybilletten, men ikke endnu, forventeligt primo 2020.
Udvalget vil løbende informere om projektet og vi står selvfølgelig altid klar til, at svare på spørgsmål.
Med STOR spejderhilsen
Lene
23344640
Henning
61406543
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Foreløbig tilmelding: senest 18. september 2019 (denne er ikke bindende)
Jeg, ___________________, vil selvfølgelig til Skotland, Sommerlejr 2020.
Forældreunderskrift:

________________________

