PRIS:
KR.:

700,1. JULI - 5. JULI 2019

UngNorddjurs og UngSyddjurs afvikler igen i år SummerCamp for 150
unge på Sølystgård Camping ved Fuglsø på Mols.

natløb, teater-sport, crocket, vikinge-spil, ture i busserne, hoppepude, er
blot nogle af dem.

Lejren afvikles fra:
Mandag d. 1. juli til fredag d. 5. juli

Det hele afhænger selvfølgelig lidt af vejret, men vi satser på tørt og
solrigt vejr. Alle aktiviteterne vil ske under kyndig vejledning af erfarne
instruktører, og under alle aktiviteter til vands (undtagen badning og
dykning!) kræves brug af redningsvest/svømmevest, som findes på
lejren. Har du selv en vest, så medbring den gerne. Der vil også være
mulighed for at låne våddragter på lejren.

På lejren er der masser af aktiviteter man kan deltage i. Kajak,
kano, ture på ringen efter speedbåden, dykning, badning, bål med indlagt
musik, sang og snobrød, fodbold, body bowling, super sumo, beach volley, fiskeri, bumper balls, tennis/soft-tennis, strand-tennis, hockey, gøgl,

Man sover i telte, som man selv medbringer, eller deler med andre. Man
finder selv ud af hvem man vil dele telt med.
Alle disse herlige oplevelser kan du blive en del af, ved at
tilmelde dig turen og indbetale
kr. 700,- i din ungdomsklub. Det er næsten for godt til at være sandt,
men for dette beløb får du overnatning, kost, oplevelser, nye venner og
masser af udfordringer i 5 dage.
Du skal medbringe: en kæmpe madpakke til frokost mandag, telt (aftal evt. at dele med venner), luftmadras/ligge-underlag,
sovepose, badetøj, håndklæde(r), tandbørste, solcreme, praktisk tøj til
friluftsbrug, varm trøje, regntøj, tallerken, bestik, krus og viskestykker
samt andet personligt outfit til 5 dage.

På lejren benyttes campingpladsens brusefaciliteter. Til dette formål
skal der købes et plastickort på campingpladsen. (Pris kr. 100,- Heraf er
kr. 50,- depositum, der betales tilbage når kortet afleveres.)
Mobiltelefoni bedes begrænset til det mindst mulige. Der skal være ro
på pladsen kl. 23.
Ved spørgsmål, kontakt :
Mads Nedergaard på tlf: 51 51 74 95
E-mail: mn@ungnorddjurs.dk

TILMELDING TIL:

kan ske på www.ungnorddjurs.dk
Eller ved at aflere denne blanket samt betaling i din klub
Navn:

Cpr-nr.:

Tlf. nr.:

Forældres Tlf. nr.:

Jeg har betalt via netbank

Sæt X

Er der særlige ting vi skal være opmærksom på, (fx. brug af medicin, alergi, vegetar m.v.):

Forældreunderskrift:

Jeg vil gerne med fra:
Grenaa

Sæt X

Ørum

Sæt X

Allingåbro

Sæt X

HER FINDER DU

Vi bor på:

Sølystgård Camping,
Dragsmurvej 15
8420 Knebel
Tlf.: 86 35 12 39

