LAGSLEIR
Brosjyre
Når dere har blitt enig om at dette går vi for, vil vi i ImF Ung, i samarbeid med
kontaktpersonen deres, lage en brosjyre som kan deles ut til barna.
Ledere
Vi skaffer leirsjef.
Vi ber om 1 leder pr. 4 deltakere (leirsjef er inkludert)
Oppgavene vil bli fordelt slik at vi gjør det vi er gode på.
Etterhvert kunne vi ha tenkt oss en utfylt liste over hvem som skal være med som
ledere/voksne.
Jeg trenger info som: tlf nr, e-post adresse, fødselsdato, info om matallergier og om de har
politiattest. Dersom lederne ikke har det fra før, vil vi hjelpe dere med å søke om å få dere
en politiattest.

Ledersamling
Det vil komme en fra ImF Ung til deres bedehus/lag slik at vi kan planlegge sammen.
Vi stemmer for at vi har ledersamling etter at påmeldingsfristen har vært slik at vi får med
oss flest mulig ledere på denne samlingen.

Program
Etter ledersamling vil ImF Ung lage et program utfra det vi har kommet frem til på
ledersamlingen. Dette vil bli sendt dere pr. e-post.
Det vil også bli laga en ansvarsfordeling til lederne som vil bli sendt ut pr. e-post.
Kollekt
Det vil en av kveldene bli tatt opp en kollekt til ImF Ung Rogaland. (siden vi betaler for
lederne deres)
Påmelding
Påmeldingen må skje mandag 4 uker før leiren skal være.
Barna melder seg på vår nettside rogaland@imf.no

Fotografering
Vi bruker bilder i leirbrosjyre eller leirpresentasjon. Vi kobler aldri navn til bilder. Og bruker
heller aldri badebilder.
Spesielle behov:
Barn/Ungdom med funksjonshemming som trenger assistanse til personlig hygiene/ADL skal
ha med egen assistent eller en leder som fungerer som leder.
Hvem du vil bu på rom sammen med:
Det er 4 senger på hvert rom. Til nøds kan det være 5 stk. på et rom.
Pris
Prisen for et døgn er kr:1110,-/1310,- for medlem/ikke medlem i leirklubben.
Summen inkluderer alt: mat, overnatting, premier til sporlek og div.
1 leder pr fjerde barn går gratis
Betaling
Deltakerne betaler når de melder seg på via Checkin. Men det er noen lag som ønsker å
bruke frifondmidlene sine til å sponse barna litt, slik at leiren blir billigere pr. barn. Det vil da
bli sendt en regning til dere i etterkant av leiren. Vi trenger derfor et navn på kasserer +
mailadresse eller postadresse for levering av faktura.

Avmelding
Viss barnet ikke kommer på leir eller melder seg av dagen før, må hele leiren betales. Dette
vil bli opplyst om ved påmelding.
Ved sjukdom vert beløpet refundert.
For ImF Ung Rogaland
Anne Berit Aarsland
Tlf 97 76 70 73

