Der er været forskellige modstridende udmeldinger omkring
lejrfrivilligtilmeldingen – og dette er meget beklageligt, da vi således
har givet en forkert meddelelse i ”INFO 2”.
Jeg vil derfor komme med en klar udmelding om
lejrfrivilligtilmeldingen i denne mail.

ALLE personer der deltager som lejrfrivillige under lejren skal lave en
lejrfrivilligtilmelding.
Dette gælder både for personer der overnatter på lejren, og
personer der ikke overnatter på lejren.
Hvis du ikke overnatter på lejrpladsen, er det gratis at deltage. Vi
laver en proviant ordning for dem, der bor på havnen eller
campingpladsen.
(Husk at markerer, at du sover uden for lejren ifm. tilmeldingen.)
I lejrfrivilligtilmeldingen skal man angive hvilke dage man forventer
at være på lejren som lejrfrivillig.
Er man kun lejrfrivillig én dag, så skal man i sin lejrfrivilligtilmelding
kun angive den ene dag. Resten af dagene er man f.eks. tilmeldt som
deltager (sker igennem gruppen).

Hvis man allerede er tilmeldt hele lejren som deltager/frivillig
igennem gruppen, så skal denne tilrettes, så man ikke står registreret
både som deltager og som lejrfrivillig.
De dage du ikke er lejrfrivillig, skal du stadig være tilmeldt lejrdage i
gruppen.
Lejrfrivilligtilmeldingen er vigtigt for lejren bl.a. ift. sikkerhed,
forsikring og statistik, at vi ved hvem og hvornår lejrfrivillige er til
stede som lejrfrivillig på lejren.

Der er to trin for at kunne tilmelde sig.

Først skal man “ansøge” for et job, og så selve tilmeldingen. Det har
lagt de fleste af jer allerede gjort, ellers kan I benytte dette link
https://tilmelding.spejderneslejr.dk/member/job/124.
Det er første trin. Når din børneattest er godkendt, har du mulighed
for at tilmelde dig til lejren.
Det andet trin er at tilmelde dig lejrdage.
Her skal du bl.a. fortælle hvordan du kommer til lejren, hvilke dage
du deltager, hvor du bor og spiser. Du skal være opmærksom på, at
denne proces først kan starte når du er kommet ind i systemet.
https://tilmelding.spejderneslejr.dk/
Når du er logget ind, klikker du på ”MIN SIDE”.
I højre side under Spejdernes Lejr 2022 står ”Frivilligtilmelding” med
et link til frivillig tilmeldingen
Her går du ind under ”Individuelle dage”.
Hvis man har brug for hjælp til tilmeldingen, så har man mulighed for at
læse mere om det her: https://spejderneslejr.dk/da/lejrfrivillig. Her er
både en skriftlig vejledning, men også en optagelse fra et
informationsmøde omkring lejrfrivilligtilmeldingen.
Derudover kan du også læse ofte stillede spørgsmål fra lejrfrivillige
her: https://spejderneslejr.dk/da/FAQ-lejrfrivillig
Hvis man har problemer med tilmeldingssystemet, så kan disse skrives
til: tilmelding@sl2022.dk.

Torsdag bliver sejladsen for +17-årige.

Af Spejdernes lejr infopakke 4 fremgår det, at der for de 12 – 16-årige om
torsdagen er ”Total-Portal Dag”. Det betyder, at der ikke kommer nogle 1216årige til vores aktiviteter. Vi har derfor udbudt sejleraktiviteten til 17+årige i stedet. Det betyder, at vores kapacitet denne dag er nedsat, da bl.a.
Meginjollerne ”kun” må sejle med op til 360 kg besætning. Vi har taget
højde for, at vi skal have flere redningsveste i større størrelser denne dag.

