Bli med på sommerleir!

Agenda
Fredrikstad 2021
19. - 25. juni 2021 samler vi alle speidere i Fredrikstad til vår del av landsleiren
Agenda 2021 på Tredalen, Hvaler. Det blir en uke full av kule opplevelser der du
møter nye venner og lærer masse nytt. Du kan glede deg til spennende
aktiviteter på land og til vanns, leirbål med en kul underholdning og en konsert
du sent vil glemme.
På leiren blir vi ca. 150 - 200 speidere fra alle gruppene i Fredrikstad.
Pris
Speider: 1600 kr, inkludert mat, aktiviteter, leir t-skjorte og skjerf
For familier med flere barn er prisen 1200 kr fra og med barn nr 2.
Påmelding
Påmelding: Send SMS til 2077 med teksten:
GRESSVIK TROPP SOMMERLEIR 2021,
innen fredag 30.04.21
NB! Husk at for å kunne bli med på leir, må du ha betalt kontigenten til
speiderforbundet.
Betaling
Vi kommer tilbake med kontonummer og frist for å betale nærmere leieren.
Korona
Leiren planlegges med forbehold om at det er mulig å samles til sommerleir i
juni. I samarbeid med helsemyndigheter og Norges Speiderforbund vil vi legge
til rette for en trygg og sikker leir. Mer informasjon om hvilke smitteverntiltak
som vil gjelde kommer.
Dersom ikke det blir mulig å gjennomføre en leir for alle gruppene i Fredrikstad
Håper vi det blir mulig å arrangere en «mini»-troppsleir, kun for Gressvik, på
Hvaler. (Ca 3 netter, i samme uke, og til en redusert pris)
Angående refusjon og tilbakebetaling ved avlysning/sykdom gjelder følgende:
●
●

Ved avlysning refunderes alle leirkontigenter som er innbetalt fullt ut.
Ved avmelding grunnet karantene eller sykdom refunderes speiderens
kontingent fullt ut.

Mer informasjon
Mer info om transport, avreise, pakkeliste osv kommer i god tid før leiren.

Følg med på leirens hjemmeside www.agendafredrikstad.no og
www.facebook.com/agendafredrikstad
Vi håper å se nettopp deg på leir i sommer!
Speiderhilsen
Lederne i Troppen
Spørsmål?
Send mail eller ring Anders
Mobil:90111117 / epost: abg@bright.no

