SOMMERLEJR 2019

Sommerlejren i 2019 går til Taborniski
spejdercenter i Slovenien.

Taborniski spejdercenter

Slovenien
Hvad er Taborniski spejdercenter?
Det er et spejdercenter i Slovenien, der har eksisteret i
mere end 75 år og ligger i området nær den italienske
og østrigske grænse. Spejdercentret ligger i hjertet af
de julianske alper og tæt ved den store sø Bohinj.
Vi skal bo i deres luksus telte og vil få det meste af
maden lavet af centret, så vi får mere tid til at prøve
de spændende aktiviteter på centret og i området.
I kan se mere på centrets hjemmeside:
http://taborniski-center.taborniki.si/en/

1. Kokkedal junior og trop

Hvem skal med?
Vi skal afsted hele troppen og alle juniorerne sammen.
Ledere på turen er Lars, Megan, Emma, Thomas, David
og Helle.

Hvornår skal vi afsted?
Vi skal afsted i perioden fra torsdag den 1. august til
lørdag den 10. august. Har du spørgsmål til præcise
afrejsetidspunkter eller perioden, så kontakt en af
lederne.

Hvad skal vi lave?

Pris?

Vi skal bruge lejren på at opleve de anderledes
spejderaktiviteter, som centret tilbyder. Centeret
ligger midt i meget flot natur, så vi skal selvfølgelig på
hejk i bjergene og se grotter, vandfald og meget
andet.

Det koster 2.500 kr. pr. spejder.

Derudover er programmet ikke endeligt fastlagt, da
spejderne også skal være med til at beslutte det. Vi
har mange forskellige mulige aktiviteter, fx:

I løbet af foråret vil vi have nogle forskellige
aktiviteter, hvor vi tjener penge til turen. Det drejer
sig om to typer af aktiviteter:






sejle i store kanoer på den nærliggende sø
opspore vilde dyr i de nærliggende skove
lege med traktordæk
deltage i en lokal madlavningsdag

Og så skal vi selvfølgelig bade, hygge og deltage i
centrets lejrbål.

Hvordan kommer vi derhen?
Vi forventer at skulle rejse med tog til Ljubljana og
derfra med bus til spejdercentret.
Turen tager cirka 20 timer, så om natten skal vi sove i
liggevogn.

Forældremøde?
Vi holder forældremøder i januar, hvor vi forklarer om
sommerlejren, og hvor der bliver lejlighed til at stille
spørgsmål.
Juniorers forældremøde holdes tirsdag den 8. januar
kl. 19.45.
Troppens forældremøde holdes torsdag den 10.
januar kl. 19.15.

Det skyldes, at vi har indregnet forventet tilskud fra
kommunen, og at gruppen ligeledes har givet et
tilskud til turen.

1) aktiviteter, som fx kagesalg og oprydning til
byfesten, hvor vi forventer, at spejderne
møder op.
2) aktiviteter, som fx vagter til København
maraton, som forudsætter, at forældrene
også stiller op, da løbsarrangørerne stiller krav
om en minimumsalder.
Vores mål er, at prisen lander under 2.500 kr. efter
money-making-aktiviterne, men vi vil i første omgang
på forældremødet gennemgå mulighederne og aftale
med jer, hvor meget I er interesserede ift aktiviteter.
Prisen betales i 3 rater: 1.000 kr. ved tilmelding senest
20. januar, 1.000 kr. senest 1/4 og sidste rate på max
500 kr. senest 1/6.
NB! Kontakt os, hvis du har udfordringer ift at betale
lejrprisen, så prøver vi at hjælpe med at finde en
løsning.

Forsikring?
Vi står for forsikring af spejderne for de spejdere, som
ikke selv har en forsikring, der dækker turen.
Ved tilmelding skal I derfor svare på, om I har egen
forsikring.

Hvornår er tilmeldingsfrist?
Vi skal have svar vedrørende deltagelse og indbetaling
af 1. rate mandag den 20. januar 2019 – og gerne før.
Det tidlige tidspunkt skyldes tilmelding til
spejdercentret – og det er allerede ved at være
udsolgt i lejrugen 

