FRA: 26. JUNI TIL: 30. JUNI

PRIS: 700,-

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

Lejren afvikles fra:

Mandag d. 26. juni til fredag d. 30. juni
På lejren er der masser af aktiviteter man kan deltage i, hvis man har
lyst. Kajak, kano, ture på ringen efter speedbåden, dykning, badning,
bål med indlagt musik, vildmarksbad, sang og snobrød, fodbold, body
bowling, super sumo, beach volley, fiskeri, bumper balls, strand-tennis,
hockey, gøgl, natløb, teater-sport, crocket, vikinge-spil, ture i busserne,
hoppepude, er blot nogle af dem.
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.
Man sover i telte, som man selv medbringer, eller deler med andre.
Man aftaler selv hvem man evt. vil dele telt med.
På lejren benyttes campingpladsens brusefaciliteter. Til dette
formål skal der købes et badekort Pris kr. 100,-. Kortet købes af
Mads Nedergaard i løbet af campen.
Soundbox og lignende må kun benyttes til dæmpet musik i løbet af
dagtimerne. Der skal være helt ro på pladsen kl. 23:00.

Pris: 700,-

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.

Ved spørgsmål, kontakt :
Mads Nedergaard på tlf: 51 51 74 95
E-mail: mn@ungnorddjurs.dk

