Spejdernes Lejr 2012 i Struer

Vi har 3 personer som handler ind og forbereder fælles morgenmad og
frokost, samt bestiller og henter aftensmad (dagens ret) fra en
nærtliggende cafe’/restaurant.

Madordningen skal bare løbe rundt i sig selv, så følgende priser er MAX.
Priser.:
Morgen 20,- kr.
Frokost 30,- kr.
Aften 100,- kr
Dagspris 150,- kr.
Samlet pris 1.200 kr.
(alle måltider i alle 8 dage)

Spisetider:
8.00 – 8.45 morgenmad
12.15 – 13.00 frokost
17.30 - Aftensmad

Man betaler kun for de måltider man bestiller. Er der penge tilbage i
madkassen – bliver de refunderet.
Første måltid er aftensmad lørdag d. 23/7 og sidste måltid er frokost
søndag d. 31/7.
Betaling inden 1. måltid til Lisbeth Gaarde på MobilePay: 25 30 82 21
(Mærkning: MAD2022). Hvis der er fødevare du ikke kan tåle mm. –du kan
skrive til Lisbeth på mail: lisbethgk@gmail.com.
Tilmelding til madordning – brug nedenstående link
Vi har lavet en Google Analyse Formular, for tilmelding til fællesspisning.

https://forms.gle/m6i9QrTSS9MJ9bpYA

Vi spiser i havnens lokaler, hvor der forefindes service mm. Så I
behøver ikke at tage spisegrej med.

Hvis/når i får en mail om lejrens vagtplansystem skal i blot ignorerer
denne.

Lejren benytter CrewNet som vagtplanlægning af de frivillige. Det er
et krav fra lejrens side at vi opretter jer i dette system, så de kan se
hvem der yder mere end 32 timer.
Såfremt vi ikke opretter jer vil i stå som ledige, og gennem hele
perioden få henvendelse om ledige job.
Vi har derfor i systemet udarbejdet en vagtplan enslydende for alle:
Alle dage fra kl. 08.00 – 17.00 vel vidende, at ikke alle deltager som
frivillige alle dage.
Dette for at I ikke bliver ”spammet” med ledige job – i har et job og
er optaget.
Så når og hvis I får et link fra lejren om jeres vagtplan skal i blot
ignorerer dette. Vores aftale med den enkelte af jer er gældende.

Alle frivillige modtager et
tørklæde, der viser, at man er
frivillig og man har en godkendt
børneattest.

Bor du på lejren får du udleveret tørklæde, armbånd m.v., når du
foretager in tjek straks du ankommer til lejren.
Du kan downloade tidligere
informationskrivelser HER:
https://soespejd.kfumspejdern
e.dk/index.php/sl2022/informa
tionsskivelser

Bor du udenfor lejren udleverer vi tørklæde på havnen, når du
kommer. Da du ikke har betalt deltagerpris på lejren, får du ikke
armbånd etc. Du kan på lejren købe gæstearmbånd.
Parkering på lejren
Vil du ind på lejren, og bor udenfor lejren skal du benytte
gæsteparkering. P-afgiften refunderes af vores aktivitet, hvor du
henvender dig til din sjakformand.

Der udleveres kasket med logo og vores
søaktivitets logo som stofmærke.

Ved god planlægning og budgetlægning er det
blevet muligt at udlevere en kasket med logo og
et stofmærke med vores logo til alle skippere og
frivillige på land.

Alle frivillige der bor på lejren, bliver transporteret i bus til og fra lejren og Greve Marina.

Det er ikke muligt for nuværende at oplyse de nøjagtige tider på, hvor når deltagerne til aktiviteterne
ankommer eller afgår.
De kan komme 15 min før eller 15 efter aktivitetsstart og slut.
De frivillige der skal transporteres fra lejren, vil blive transporteret så de er på aktiviteen 30 – 45 min. før
aktivitets start.
De nøjagtige tidspunkter for busafgang fra lejren kender vi ikke.
Vi har dog aftalt nogle ca. tidspunkter:
Søndag den 24.7: bus fra lejren med frivillige som ankommer kl 9.00 på havnen - retur 17.00
Mandag den 25.7: Bus fra lejren med ankomst 30-45 min før deltagere. Afgang kl 22.00. Det betyder at alle
fra lejren kan deltage i skipperaftenen. (vi kan grille pølser og kartoffelsalat). Hvis nogen frivillige ikke vil
deltage i skipperaftenen med søredning må de tage sammen hjem med deltagerne 16.30.
Øvrige dage Bus ankomst 30-45 før deltagere - afgang kl. 17.00
Lørdag den 30.7: Bus ankomst 30-45 før deltagere - afgang kl. 15.00, så de kan komme hjem til lejrbål.

Vi får besøg af Dansk Søredning- Køge
Dansk Søredning Køge har tilbudt at komme forbi Greve Marina med en
besætning og en redningsbåd i nogle timer. Her vil de fremvise båden &
udstyr, holde et kort oplæg om DSRS, deres søredning og sikkerhed på
åbent vand.
Desuden har vi fået et par redningsflåder fra VIKING, som vi vil demonstrere.
Denne dag kører bussen med frivillige tilbage til lejren
kl. 22.00. Hvis du ikke vil deltage i arrangementet, må du tage bussen sammen med
deltagerne kl. 16.30
Aftensmad mandag aften
Vi arrangerer denne aften en grill og serverer ægte ringriderpølser fra Højer i Sønderjylland.
Pris for at deltage i spisningen denne aften er 35 kr incl en drikkevare.
Bor du på lejren og vil spise med skal du tilmelde dig mandag morgen. For dem der bor udenfor lejren
tilmeldes via madordningen som øvrige dage.

