SOMMARLÄGER
2018
BRA ATT VETA
SYSKONRABATT
Gäller på alla barnläger. Barn nr. 1 betalar fullt pris, barn nr 2 och 3 osv.
får 50 kr i rabatt. Syskonrabatten gäller när syskon deltar på samma läger.

FÖRSÄKRING
För alla läger som arrangeras av EFS Norrbotten gäller olycksfallsförsäkring under lägren, samt till och från lägren.

SÄRSKILDA
BEHOV
För ditt barns bästa - kom ihåg att vid anmälan meddela om ditt barn har
särksilda behov, diagnoser eller allergier av något slag.

SOVA
HEMMA
En del barn har behov av att sova hemma och det ska inte vara något
hinder för att delta i ett läger.

FOTOGRAFERING
Vi använder ibland foton från lägren till hemsidan och informationsut-

skick. Om ni inte önskar att ert barn förekommer på dessa foton, kontakta Salt-koordinator IngaBritt Johansson, ingabritt.johansson@efs.nu
eller via telefon 0920-26 49 94

PERSONUPPGIFTER
Genom att anmälan dig och betala avgiften ingår du ett avtal med Salt

och EFS om att komma på lägret. Avtalet ger Salt och EFS rätt att spara
dina personuppgifter enligt GDPR i syfte att kunna ge dig information
om detta läger och kommande liknande verksamhet som Salt/EFS bedömer är i ditt intresse.

ANMÄLAN
Anmäl dig på www.efsnorrbotten.nu/sommarlager

MINIORLÄGER

BLÅSARLÄGER

STORSTRAND 2-3 JULI

LILLSTRAND 9 -12 AUGUSTI

Ålder: 6-9 år
Pris: 400 kr
Kontakt:
IngaBritt Johansson
ingabritt.johansson@efs.nu
0920-26 49 94

Du bör ha spelat ditt instrument i minst ett år.
Kom ihåg att anmäla vilket instrument du spelar!
Pris: 600 kr
Kontakt:
Börje Andersson
bor.mar@telia.com
0929-301 74

Anmäl dig senast 18 juni

Anmäl dig senast 1 augusti

SCOUT- OCH KOMPISLÄGER

KOJBYGGAR- OCH SKAPARLÄGER

LILLSTRAND 25-26 JUNI

SUNDET 9 -10 AUGUSTI

Ålder: 9-14 år
Pris: 500 kr
Kontakt:
Maria Karam
maria.karam10@gmail.com
070- 365 57 75

Ålder: 6 år eller äldre
Pris: 400 kr
Kontakt:
Mirjam Eriksson
mirjam.eriksson@efs.nu
0920-22 21 72
070-525 21 72

Anmäl dig senast 18 juni

Du som är 6 år behöver ha någon
vuxen med dig på lägret.
Anmäl dig senast 12 juli

VANDRA PÅ SANDSKÄR
SCOUTLÄGER FÖR ROVERSCOUTER 4-7 AUGUSTI
För dig som gått ut åk. 7
Max antal 24 st
Pris: 600 kr
Kontakt:
Marianne Hellgren
marianne.hellgren@svenskakyrkan.se
Anmäl dig senast 20 maj

