LÄGERANMÄLAN BEACH-09
Namn:___________________________________________
Adress:___________________________________________
Telefonnummer:____________________________________
E-postadress (om du har):____________________________
Kår:______________________________________________
Personnummer: __________________________
Målsmans namn och telefonnummer under lägret:
__________________________________________________________________________________




Jag kan simma 25 m
Jag får INTE fotograferas på lägret av lägerorganisationen för t.ex. tidningar och webb (närbild).

Antal personer som kommer och besöker mig på besöksdagen 4.8: _______
Specialdieter:







Jag har inga matallergier eller specialdieter som bör beaktas.
Jag är vegetarian. Jag äter ändå: höna



fisk



ägg



Jag är laktosintolerant men kan äta laktosfattiga (HYLA) produkter.
Jag behöver helt mjölkfri diet.

Jag har keliaki.
Jag har följande matallergier/specialdieter:

ägg
fisk
soja nöt/mandel
äpple citrusfrukter
selleri rå selleri kokt
morot rå morot kokt
ärter råa ärter kokta
paprika rå paprika kokt
tomat rå tomat kokt
lök rå lök kokt  kryddor, vilka: __________________
Övriga matallergier:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Jag har insektallergi/övriga allergier:___________________________________________
__________________________________________________________________________
Jag har följande sjukdomar och medicinering: ____________________________________
__________________________________________________________________________
Jag har följande läkemedelsallergi: _____________________________________________
__________________________________________________________________________
Övrigt som ledarna på lägret bör känna till: _________________________________

________________________________________________________________

På lägret är jag:
Vargunge (7-9 år) 1-4.8.2009

Pris €
60

Äventyrsscout (10-12 år) 31.7-4.8.2009

70

Spejarscout (12-15 år) 31.7-7.8.2009

120

Explorerscout (15-17 år) 31.7-7.8.2009

120

Roverscouter kryssar i ett eller flera alternativ:
 Roverscout (18-22 år) 31.7-7.8.2009

80









Roverscout, deltar i bygglägret 29-30.7.2009

0

Roverscout, deltar i rivningslägret 8-9.8.2009

0

Ledare kryssar i ett eller flera alternativ:
 Ledare (22 år-) 31.7-7.8.2009













70

Ledare (22 år-), deltar i bygglägret 29-30.7.2009

0

Ledare (22 år-), deltar i rivningslägret 8-9.8.2009

0

Ledare (22 år-), lägerdag 31.7.2009

10

Ledare (22 år-) lägerdag 1.8.2009

10

Ledare (22 år-) lägerdag 2.8.2009

10

Ledare (22 år-) lägerdag 3.8.2009

10

Ledare (22 år-) lägerdag 4.8.2009

10

Ledare (22 år-) lägerdag 5.8.2009

10

Ledare (22 år-) lägerdag 6.8.2009

10

Ledare (22 år-) lägerdag 7.8.2009

10

Familjeläger 31.7-7.8.2009, 70 € per vuxen, 30 € per barn som äter av lägrets mat.
Till familjen som deltar i lägret hör följande personer: ___________________________
_______________________________________________________________________

Roverscouterna och ledarna fyller i
Jag har en uppgift på lägret, den är: _____________________________________________
Jag har ännu ingen uppgift men jag är intresserad av:________________________________

Anmälningsblanketten returneras till kåren senast den_______________ .
Kårens kontaktperson är ________________________________________.
___________________________________________________________________________________
Målsmans underskrift (om deltagaren är under 18 år) eller deltagarens underskrift (om deltagaren är myndig).

