Dalacamp IX - Det nionde mysteriet 2020

Lägerbrev 1
Äntligen! Nu är det dags att anmäla sig till årets sommarläger
Sista dag för anmälan 27 mars
Om lägret
Vecka 31, lördag 25 juli - lördag 1 augusti, beger sig
Spånga Scoutkår till Kopparbo i Dalarnas djupa skogar
för att delta i det nionde Dalacamp.
Dalacamp är ett storläger där vi kommer vara med ca
2250 andra scouter, de flesta från Sverige men även från
andra länder. Ett roligt och spännande tillfälle att möta
nya kompisar!
Varje läger har ett tema och i år är temat Det Nionde
Mysteriet. Vad det betyder är ännu ett mysterium :-)

Spånga scoutkår åker tillsammans upp med buss till
Kopparbo. Bussresan tar ca 2 timmar från Spånga.
Att åka på sommarläger är verkligen ett härligt äventyr
för alla scouter! Dagar fyllda av aktiviteter, bad,
kompisar och nya möten.
Vi vill gärna uppleva det här äventyret tillsammans med
våra scouter!

Kopparbo är ett område lika stort som 96 fotbollsplaner
med ängar, åkrar, skog och en kilometerlång badstrand
med fina badplatser.
På lägerområdet finns fasta aktiviteter som höghöjdsbana, roddbåtar och kanoter, hängmattelund och klättertorn.
Mer information kring programmet kommer längre
fram. I år satsar man extra på maten med vikt på kvalitet
och andel ekologisk mat.
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Perioder och priser
Kort period för Spårare 28 juli - 1 augusti

2 250:-

Lång period för Upptäckare, Äventyrare & Utmanare, 25 juli - 1 augusti

3 000:-

Ledare & funktionärer, kort period

375:

Ledare & funktionärer, lång period

500:-

Anmälan

Föräldrar

Vi har lyckats få 250 platser för Spånga scoutkår så gå
in och boka och säkra din plats redan idag.

Ett sommarläger under en vecka behöver många funktionärer, både i kök och andra aktiviteter. Ta chansen att
delta och dela vårt sommarmysterium så att våra scouter
får ett riktigt bra läger! Sök till lägret som funktionär

Anmälan är öppen och görs på vår hemsida:
www.spangascouterna.se
Sista dag för anmälan är 27 mars.
Anmälan är bindande. Delbetalning godtas och senast
1 maj ska hela avgiften vara betald.
Betala in till Spånga scoutkår
Plusgiro: 650112-6, Swish: 123 544 3692
Ange avdelning och namn vid betalning.
Vill du ha en läger T-shirt? Ange storlek vid anmälan
om du vill vara säker på att få en i rätt storlek.

Hör av dig till lagerchef@spangascouterna.se och anmäl
ditt intresse.

Frågor
Kontakta våra lägerchefer:
lagerchef@spangascouterna.se

Följ oss
#dalacamp_spanga

Mer information kommer i senare lägerbrev och mer
info om lägret finns på: www.kopparbo.com
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