Flatölägret
Flatölägret 3-9 augusti
Information:
Vi följer upp förra sommarens läger med ännu ett härligt läger på Flatön!
Vi kommer att hålla till på Friluftsgården Torget som ligger ca 3 mil från
Uddevalla eller 9 mil från Göteborg.
Lägerplatsen är en stor gård med kök, toaletter och stora ängar runt
knuten. Det kommer att vara ett tältläger där vi tillsammans hjälps åt med
allt som behöver fixas med.
Här kommer du få njuta av salta bad, fiske, lekar, hajk och spökrunda.
Vad just du kommer att få med dig för upplevelse hem vet vi inte men vi kan
lova att du kommer att ha några ljuvliga dagar ute på Flatön.
Deltagaravgift:
1100 kronor, det kan vara så att din avdelning eller fackförbund
subventionerar deltagaravgiften.
(på hemsidan uppdaterar vi hela tiden eventuella subventioner)

Anmälan
Du anmäler dig genom att gå in på
Unga Örnar Västs hemsida:
www.vast.ungaornar.se
Där finns ett anmälningsformulär som du fyller
i och skickar in elektroniskt.
Efter att man anmält sig får man en bekräftelse
att vi mottagit anmälan.
I juni månad kommer man få ett mail med
praktisk information såsom betalning och
resor.

Sista anmälningsdag är den 31 maj
OBS Anmälan är bindande, endast
läkarintyg gäller för avbokning

Har man föräldrar som är medlem i IF Metall avd.36 (Göteborg) så betalar
man 800 kronor.
Medlemmar som bor i Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg eller Lilla Edet
betalar 800 kronor i deltagaravgift
I deltagaravgiften ingår allt inklusive resan till och ifrån lägerplatsen.
Ålder:
Från 7 år och uppåt.
Resan: Denna ingår i deltagaravgiften. Mer information om resan skickas
till deltagarna när man anmält sig.
Praktisk information:
Efter sista anmälningsdag den 31 maj kommer alla som ha anmält sig att få
ett mail med praktisk information. Det kommer att vara utrustningslista,
information om resor och betalning av lägeravgiften.

Unga Örnar Väst
Stenebyvägen 3
461 71 Trollhättan
Mail: info@vast.ungaornar.se
Web: vast.ungaornar.se
facebook.com/ungaornarvast

