FJÄLLRESA 2018
Tid:

24 februari – 3 mars 2018 (sportlovet v9).

Plats:

Kungshol är en kurs- och lägergård som ligger strax norr om Rättvik. I
stugorna finns ca 30 bäddar, duschar, toaletter, bastu, kök och samlingsrum.

Pris:

Deltagaravgiften är 3000 kr. I priset ingår resa, kost och logi. Liftkort och ev
skidhyra ingår inte. Medföljande barn under 8 år betalar 1500 kr.

Deltagare:

Äventyrarscouter Åk 7-8, Utmanarscouterscouter, ledare, funktionärer och
familjemedlemmar. Äventyrarscouter åk 6,Upptäckarscouter och
Spårarscouter är välkomna i vuxens sällskap.

Program:

Skidåkning, utför eller längd. Vi åker dagligen till närliggande
skidanläggningar.

Försäkringar: Scouternas försäkringar gäller för scouter. Icke scouter ansvarar själva vid ev
olyckor eller skador och måste därför själva se till att hålla sig försäkrade.
Anmälan:

Anmälan görs senast den 10 december till Eskil Lindahl,
Fågelgatan 41 14950 Nynäshamn
eskiljonathan99@gmail.com
Anmälan räknas som inkommen när anmälningsavgiften är betald.

Betalning:

Anmälningsavgiften 1000 kr betalas när Du anmäler Dig. Resterande avgift
2 000 kr (medföljande barn 500 kr) betalas senast den 31 januari 2018.
Betalning görs till postgirokonto 472860-6 (Nynäshamns Scoutkår) Märk
med Fjäll2018 och Namn.

Övrigt

Villkor för återbud mm, se nedan under finstilt.

Frågor:

Ring,Gunilla Gudmundsson, Eskil Lindahl PerSjödén .
Scouthälsningar
Ledarteamet

Per Åsa Eskil
Finstilt
Uttagning

Antagning sker i den ordning anmälningsavgiften kommer in. Får Du inte plats återbetalas inbetald
avgift.

Återbud

Till den som är så sjuk att han/hon inte kan delta återbetalas inbetald avgift, oavsett när återbud lämnas.
Sjukdomen skall kunna styrkas med läkarintyg.
Den som av annan anledning lämnar återbud efter den 10 december 2017 kan inte påräkna att
anmälningsavgiften återbetalas och efter den 31 januari 2018 inte att någon del av deltagaravgiften
återbetalas. Tar någon som står på reservplats över platsen, återbetalas dock hela avgiften. Om Du
måste lämna återbud, hör efter om det står några på reservplats. Om inte, försök själv hitta en ersättare
till Din plats.

Inställd resa

Vi förbehåller oss rätten att ställa in resan om det är för få anmälda. I sådant fall återbetalas givetvis
inbetald avgift.

