
  

Lägerinbjudan 
Härmed bjuds alla upptäckare (10–11 år), äventyrare (12–14 år) och utmanare (15–18 år), samt ledare och 
vuxna, in till nästa års största och häftigaste scouthändelse: storlägret Jamboree17 i Rinkaby, Kristianstad. 

(Kårens spårare, 8–9 år, kommer i stället att åka på segeltur med Constantia den 2–4 juni 2017 samt kunna 
följa med på lägret MiniScout på Vässarö den 16–19 juni. Mer lägerinformation kommer under våren.) 

Presentation av lägret 
Under Jamboree17 möts 20 000 barn och unga för att tillsammans skapa och uppleva äventyr, ha kul och 
lära känna nya vänner. Allt under de tre ledorden öppenhet, medskapande och stärkt självkänsla. 
Scouterna har skapat dessa mötesplatser tidigare på samma plats, senast när Sverige arrangerade världs-
scoutjamboreen år 2011. Nu görs det igen och du kan vara med och uppleva det. Var fjärde år ska 
Scouterna ha nationell jamboree och Jamboree17 är startskottet. Följ med! 

Lägerperiod och deltagaravgift 
Lägret är den 5–12 augusti 2017 för alla deltagare, oavsett ålder. Deltagaravgift för scouter är 3 895 kr, för 
medföljande vuxna 1 950 kr, för ledare och aktiva kårfunktionärer 1 300 kr samt för medföljande barn (0–
10 år) som ej deltar i programmet 995 kr. OBS! Avgifterna är exklusive resa, se nedan. 

Anmälan och betalning 
Anmäl dig med bifogad definitivanmälningsblankett senast 19 januari 2017, antingen inskannad via mejl 
till jamboree17@slsk.se eller via brev till SLSK, c/o Mikael Sterner, Fyrvaktarkroken 34, 121 32 
Enskededalen. Efteranmälan är möjlig fram till 23 mars, men då är avgiften 300 kr högre. 

Betala deltagaravgiften med belopp enligt ovan till kårens PG 653364-0 senast 31 januari 2017, märkt med 
Jamboree17 och namnet på den som ska åka på lägret. (Betala senast 31 mars 2017 vid efteranmälan.) 

Resa till och från lägret 
Kåren kommer att arrangera gemensam resa till lägret, troligen med buss eller tåg. Vi beräknar att 
kostnaden för den blir ca 500 kr per person, tur och retur. Anmälan till resan sker separat under våren. Du 
som redan nu tror att du kommer att resa på egen hand kan ange det i anmälan. 

Medföljande vuxna och ledare 
Även på storläger har vi behov av föräldrar och andra vuxna som hjälper till med marktjänst och med 
programmet. Därför är lägeravgiften för deltagande vuxna sponsrad till hälften av kåren. Du som följer 
med får också en unik chans att se vad dina barn gör på sitt läger. För att stötta lägrets program kommer 
kåren att behöva bidra med upp till ett halvt dagspass per dag och vuxen. 

Avanmälningsregler och personuppgifter 
Det går att avanmäla sig utan skäl fram till 20 april mot avgift på 500 kr. Efter det kan avanmälan endast 
ske på grund av sjukdom, nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, eller andra synnerliga skäl som godkänns. 

Vid anmälan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas automatiserat av Jamboree17. 

Frågor? 
Kontakta kårens lägeransvariga på jamboree17@slsk.se eller ring Mikael Sterner på 0702–180118. Mer 
information om lägret finns på www.jamboree.se. Besök också gärna kårens hemsida www.slsk.se eller 
Facebook-grupp facebook.com/groups/slsk.se för senaste nytt.  
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Definitivanmälan   
Namn: 

 

Personnummer: 

 
Mejladress: 

 

Telefonnummer: 

 
Adress: 

 

Kön:   Man  Kvinna  Annat 

Roll:   Scout  Ledare  Förälder 
  Medföljande barn (0–10 år) 
Preliminärt önskemål om egen resa: 

 Egen resa dit  Egen resa hem 

Kontaktinformation till anhöriga före och under lägret: (Ange telefonnummer, samt mejl för lägerinformation.)

 

Kost 
Kostpreferenser: 

 Vegankost (Inga animalier, inga ägg, ingen mjölk) 
 Vegetarisk kost (Lakto-ovovegetariskt –  

 inget kött/fisk/fågel/skaldjur men ägg och mjölk) 
 Halal  Kosher  Ingen av dessa 

Dessa kostpreferenser är de lägret kan tillgodose utöver 
specialkost av medicinska skäl. Kryssa i allergier och andra 
medicinska kostbehov till höger. Har du medicinska behov som inte 
finns här, mejla oss för vidare kontakt med lägret. 

 Laktosintolerant 
 Celiaki/glutenallergi 

Allergisk mot: 
 …mjölkprotein  …ägg  …tomat 
 …stenfrukt  …baljväxter  …citrus 
 …fisk och/eller skaldjur  
 …nötter/mandel/jordnötter (Luftburen 

allergi fylls även i som medicinsk information.) 

Tillgänglighet och trygghet 
 Jag har behov av interntransport inom lägerområdet  

  (Lägret kommer att ta kontakt för att stämma av behovet.) 

 Jag använder medicin som behöver förvaras kallt 

El för medicinska behov: (Ange behov.) 

 
Sjukdomar och annan medicinsk information: 

 
Informationen kommer att anonymiseras och delas med sjukvårdsfunktionen för att bättre kunna förbereda utifrån de 
behov som finns på jamboreen. Information som kan knytas till en specifik person är endast tillgänglig för 
sjukvårdsfunktionärer och kommer endast att nyttjas om deltagaren begär vård. 

Andra tillgänglighetsbehov: (Ange om personen har behov av någon form av anpassning för att kunna delta fullt ut.) 

 
Mejla om ni önskar bli kontaktade för att diskutera de behov av anpassning av jamboreeupplevelsen som finns. 

Bindande anmälan 
Underskrift av myndig deltagare eller vårdnadshavare: (Se avgifter och avanmälningsregler i lägerinbjudan.) 
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