– Hverdagslejr for seniorer

ER DU MELLEM 15 OG 18 ÅR ,

OG KAN DU HELLER IKKE FÅ NOK FDF I DIN HVERDAG? SÅ KOM TIL CHECK-IN PÅ RYSENSTEEN.
Check-In er en hverdagslejr for seniorer, hvor du udover at passe skole
og lektier, vil opleve fællesskabet, når aftensmaden skal laves og
opvasken tages. Du vil også opleve det, når vi om aftenen har fælles
aktiviteter.

DELTAGERBREV

TID OG STED

MERE OM CHECK-IN:

Start: Søndag d. 15/1 2017 kl. 16.00
Slut: Fredag d. 20/1 2017 kl. 19.30
Sted: FDF Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 København V.

6. januar 2017 eller først til mølle

: På check-in bor du på Rysensteen og passer skolen herfra.
: Vi står op sammen, tager i skole og kommer hjem til Rysensteen.
Her er der tid til lektier og hygge inden vi sammen laver aftensmad. Om aften vil instruktørerne lave aktiviteter for dig og de
andre deltagere.
: Du kommer til at bo på et værelse med 3-5 andre.
: Du kan deltage hvis du går i 9. klasse eller indtil det halvår du
fylder 19 år.
: Ligesom der hjemme skal du passe din skole og møde til tiden.

TILMELDINGEN

BRUG FOR INFORMATION:

Tilmeldingen åbner den 15. november og forgår via flextilmeld, hvor
du med det samme betaler for lejren. Husk at tjekke med din kreds,
om de giver tilskud til lejren.
Du kan finde tilmeldingen på fdf.dk/tilmeld.

Har du nogen spørgsmål kan du kontakte Laura, 
Giv-Et-År medarbejder på Rysensteen og instruktør på check-in,
på telefon 41731171 eller på mail lva@fdf.dk.

PRIS
800 kr.

TILMELDINGSFRIST

TRANSPORT
Lejren dækker ikke transport til og fra skole. Dette sørger den enkelte
deltager selv for.

Efter tilmeldingsfristen får du et deltagerbrev med program og
praktisk information. Deltagerbrevet kommer pr. mail. Hvis du ikke
kan ¬finde det i din indbakke, så tjek dit spamfilter.

