Endelig tilmelding til:

Spejdernes Lejr 2022

Spejdernes Lejr 2022 foregår fra lørdag den 23. juli til søndag den 31. juli 2022 tæt på Hedeland
Naturpark der er vildt rå og vildt rolig☺
Mikrogrenen deltager fra onsdag d. 27. juli til søndag d. 31. juli 2022.
Spejdernes Lejr 2022 er for alle spejdere i Danmark – både små og store. Der er tilbud og aktiviteter til
alle aldersgrene, også for de yngste. Lejren får også for gæster fra udlandet, hvor Hvidovrespejderne
er værtsgruppe for en gruppe norske tropsspejdere. Der forventes i alt ca. 40.000 deltagere!
Lejren er delt op i fire underlejre opkaldt efter vigtige steder på Hedeland. Vores gruppe skal bo i en af
underlejrene, som bliver meldt ud senere, men det bliver nok ”Høje Taastrup” eller ”Greve”.
I Underlejren bor vi sammen med andre grupper fra Hvidovre, samt spejderkorps fra andre kommuner.
Det skaber tryghed for de yngste, at de bor sammen med større spejdere og ledere, som de kender
hjemme fra.
Prisen for hele lejren er 2250,- kroner; men HVIDOVRESPEJDERNE giver et klækkeligt tilskud.
Derfor er din pris kun:
1200,- kr. (600,- kr. for mikrogrenen)
Denne pris dækker ophold, aktiviteter, mad, transport og lommepenge.

Du vil senere få mere information om sommerlejren bl.a. til sommerfesten i 2022. (dato senere)
Vi opfordrer dig til at følge med på vores hjemmeside – scan QR koden.
Betaling af lejren kan deles op i 3 rater, eller betales på én gang. Der er mulighed for at søge helt eller
delvist tilskud til sommerlejren fra Hvidovre Kommune, Sct. Georgs Gilderne eller Lions Club. I kan
henvende jer til formand Dan (tlf. 4041 2815) eller gruppeassistent Benjamin/Baloo og få mere
information.
Har du spørgsmål om lejren, tilmelding eller andet så kontakt:
Benjamin/Baloo: tlf. 2682 4334 eller på mail: baloo@mail.dk

______________________
Kvittering for 1. rate/hele lejren

Tilmelding afleveres til Lisbeth B.J./Ajex sammen med første rate – eller hele beløbet - på 400/200 kr.
senest den 8. marts 2022. De sidste rater á 400/200 kr. betales senest den 5. april og 10. maj 2022.
Betaling sker på mobilepay 12706 eller på
Danske Bank konto nr. 1551 2690487945. Husk at angive spejdernavn og gren!
Ved fortrydelse af deltagelse efter den 10. maj 2022 mistes det indbetalte beløb.
Spejderhilsen fra lejrteamet:

Mick (mikro), Natascha (mini), Lisbeth R.(junior), Jeppe & Malte (trop), William (klan) og Benjamin

Jeg vil gerne deltage i

Navn/spejdernavn _____________________
Forældreunderskrift______________________

gren____________________
Kontakt tlf. under lejren:_______________

