Plåstret En unik förläggning för spejar- och explorerscouter
Kära barn, barnbarn och barnbarnsbarn... Nu är det dags för en ultimat förläggning!
När?
Den 10-11.3.2012
Samling på Sibbo Gymnasiums parkeringsplats klockan 07.30 på lördag
Avhämtning klockan 18.30 från samma ställe.
Var?
Haukan Pesä i Vichtis
Vad kostar det?
15 €
Vad gör det så unikt?
Att du får gå första hjälpen 1 enligt Röda Korsets krav, men i ett kort och koncist paket med
en scoutig och humörsbaserad tvist.
Du lär dig I-hjälp och får första hjälps kortet vilket är bra för framtiden både inom scouting
och sommarens läger, men också i allmänhet.
(det är även ett stort bonus då man söker sommarjobb, kortet är i kraft i 3 år)
Ta med hela patrullen och ha skoj! Få dessutom mera kunskap och var med om något helt
unikt och ultimat! (Explorers fungerar som ledare men går även I-hjälp 1:an)
Anmälningen sker per e-post till hetta.mattsson@wippies.com men lapp med
underskrift skall tas med till bussen.
Sista anmälningsdagen är den 5.3.2012. I e-postmeddelandet skall scoutens namn och
åldersgrupp(explorer/spejare), samt allergier/specialdieter komma fram.
Evenemanget skall betalas senast den 9.3 till kårens konto; 556104-451134

(Östnylands andelsbank)
Skriv scoutens namn och ”Plåstret – förläggning” som meddelande i betalningen.
---------------klipp------------------------såga ------------------------------riv--------------------------

Scoutens namn:___________________________________________________
Eventuella allergier:________________________________________________
Målsmans namn:___________________________________________________
Målsmans underskrift:______________________________________________
Målsmans telefonnummer:___________________________________________
Målsmans e-mail adress:____________________________________________
Annat ledarna bör ha nys om: ________________________________________
Förläggningen är betald (kryssa i)

□

Utrustningslista:
Ta med dig:
Varma utekläder
Sköna innekläder
Pipo/vantar/halsduk
Sovsäck (trots att vi sover inomhus)
Liggis (kan behövas i programmet)
Matkamor
Ordentligt anteckningsmaterial
Egna mediciner och hygienartiklar
Scouthalsduk
Lägerponchon
Bra fiilis
Puukko/kompass
OCH TORRA BYTESKLÄDER!

Om du vill kan du även ta med:
Godis
Kramdjur (också tuffisar som plåstret har en mjuk kompis)

Det du inte skall ta med:
Dyr elektronik
OBS ! Om du tar en telefon med dig hålls den i
väskan från lördag morgon till söndag
eftermiddag!
Dålig fiilis

Frågor före eller under förläggningen?
Kontakta Hetta Mattsson
050 410 1004 eller
hetta.mattsson@wippies.com

