
Ja

Ja
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Ankomsttid

Familjeaktiviteter
Annan aktivitet som

jag vill ansvara för

Nej Ja

Födda år 2015 och senare 0 kronor

Födda år 2004 - 2014 1 250 kronor

Födda år 2003 och tidigare 2 500 kronor

Ange aktivitet

Föreningen ansöker om bidrag från hemmalandstinget. Om ni själva

fått sådant bidrag ökas avgiften med erhållet belopp.

Har ni ansökt om ansökt om bidrag från landstinget för detta läger?

Landstingsbidrag

Efternamn

Födda - 2006

Ungdoms-

boendeFörnamn

Barnaktiviteter upp till 6

(ange ungerfärlig tidpunkt eller intervall)

Vuxenaktiviteter

Avresetid

Detta kan vi hjälpa till med

PysselstugaBarnaktiviteter 7 - 11 år

Posta/maila anmälan senast 2018-05-01

på den ansvariga familjens anmälningsblankett.

ansvaret såsom för eget barn.

Svensk Dysmeliförening Anmälan till Dysmeliföreningens sommar-

Vi önskar en fadderfamilj

Övriga önskemål och uppgifter

Detta är vårt första läger

läger i Skövde 2018-07-01 - 2018-07-07

Deltagare namn

Vi önskar spjälsäng (ange antal

om flera än en säng)

Postnr

Fortsättning på baksidan/sidan 2

Ungdomar på lägret utan sällskap av föräldrar Avgifter för deltagare

Ungdomar under 18 år som vill åka på lägret utan att deras

föräldrar är med får göra det om en annan vuxen tar på sig

I sådana fall skall den ensamma ungdomen skrivas med
OBS! Dubbel avgift vid för sent insänd anmälan.

Adressuppgifter

Gatuadress Telefonnummer (bostad och mobiltelefon)

Ort

Lördag (utcheckning senast kl 11.00)

E-postadress

Vi tar med oss egen

resesäng

Vi kan tänka oss vara faddrar till en ny familj

Önskemål om specialkost

Söndag Fredag
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Stig Jandrén, Rökvarnsvägen 25, 762 93 Rö eller stig@dysmeli.se

Ungdom 1 namnteckning

Om ungdomar anmälts till ungdomsboendet har jag även

läst de regler som gäller för ungdomsboendet.

Kontrollera att alla uppgifter är ifyllda och posta/maila anmälan senast 2018-05-01 till:

Namnteckning

För anmälningar som inkommer efter anmälningstidens utgång fördubblas deltagaravgiften.

Vid avbokning efter anmälningstidens utgång där föreningen drabbas av kostnader återbetalas ej deltagaravgiften

utan att giltigt skäl styrks med intyg.

Underskrift

Jag har läst villkoren för deltagande i Dysmeliföreningens

sommarläger 2018.

Datum

Medlemsavgiften för 2018 skall vara betald.

Vid överbokning tilldelas man plats på lägret i den ordning anmälan har inkommit till föreningen, dock har nya familjer/enskilda

medlemmar som aldrig tidigare varit på läger förtur om deras anmälan har inkommit i tid.

Bekräftelse på mottagen anmälan skickas när anmälan mottagits. (Bekräftar bara att vi mottagit anmälan – inte att man fått plats

på lägret).

Bokningsbekräftelse och inbetalningsavi skickas till de medlemmar som fått ordinarie plats när rumsfördelningen gjorts (i mitten

av maj månad).

Lägerplatsen är garanterad först när betalningen är gjord inom fastställd tid (d v s senast 2018-05-31).

De medlemmar som eventuellt ej fått ordinarie plats placeras på en väntelista och får information om detta när

boendeplaneringen är klar.

Dessa regler ska i anmälan signeras av berörd ungdom och förälder.

Jag har läst och förstått reglerna för ungdomsboendet (skrivs under av de som bor i ungdomsboendet)

Villkor för deltagande i Dysmeliföreningens sommarläger 2018

Ungdom 2 namnteckning

Ingen alkohol, tobak eller andra droger får förekomma i ungdomsboendet.. Detta gäller även för besökare.

Ungdomarna ska vara på sitt eget rum senast kl 01.00, klara för sänggående.

Alla regler gäller även de som är 18 år eller äldre som väljer att besöka eller bo i ungdomsboendet.

Följs inte reglerna kommer den ungdom som bryter mot dem få bo med sina föräldrar en natt, alternativt

för resten av vistelsen beroende på överträdelsen. Beslut om detta tas av undgomsboendeansvarig

lärgerledare i samråd med lägeransvarig i styrelsen alternativt annan styrelserepresentant om lägeransvarig

För ungdomsboendet gäller följande regler

Föräldrarna har fulla ansvaret för sina ungdomar i ungdomsboendet. Viktigt för alla föräldrar att komma ihåg att

I valet att ha sina ungdomar i ungdomsboendet ingår att man som förälder medverkar på ett obligatoriskt

Alla aktiviteter och möten som ordnas inom ungdomsboendet är obligatoriska för de som bor i ungdomsboendet.

Respektera andra i ungdomsboendet som vill sova.

Svensk Dysmeliförening Anmälan till Dysmeliföreningens sommar-

läger i Skövde 2018-07-01 - 2018-07-07

inte är tillgänglig. Fortsatt misskötsamhet leder automatisk till att ungdomen får bo med sina föräldrar

resten av vistelsen.

ungdomarna kan behöva extra stöd med att passa tider till obligatoriska aktiviteter/möten, samt att vara i

rummen på utsatt tid.

informationsmöte under lägrets första dag.

Tysta aktiviteter gäller i ungdomsboendet efter kl 23.00.


