Huskeliste:

Telt
Sovepose
Liggeunderlag
Toalettsaker
Klær til varmt og kaldt
Regntøy og støvler
Badetøy
Drikkeflaske
Kosedyr?

Mer informasjon
Leirens egen hjemmeside: http://Juniorleir.no
Telefon: 99225801 (før, under og etter leiren)
E-post: Inger Olsbu, lyd2013@juniorleir.no

Velkommen
Lyd 2013 er et sommer
tilbud der barn i
alderen 6-14 år møtes
for å oppleve leirliv,
fellesskap, vennskap,
lek og moro i trygge
omgivelser.
Dagene inneholder en
blanding av organiserte
aktiviteter, lek og
læring. Voksne ledere
legger til rette og følger
aktivitetene gjennom
uka.

Om Leiren

Priser

På leiren bor vi i telt, gjerne flere sammen.
Det finnes også noen rom inne for ledere og
deltakere som ikke kan bo i telt.

Påmelding før 15. mai
 Medlemmer av JUBA: 1500, Ikke medlemmer av JUBA: 1700,-

Vi spiser maten vår ute. Frokost og kvelds
spises i landsbyene mens middagen er felles.

Påmelding etter 15. mai
 Medlemmer av JUBA: 1700, Ikke medlemmer av JUBA: 1900,-

Du vil få vite mere om aktivitetene du kan
velge når du har meldt det på. Men alle har
ett element av lyd i seg.

Søskenmoderasjon: 200,- (en betaler fullt,
fratrekk for øvrige)

Barn under 6 år: Halv Pris
Påmeldingsavgift 200,- (Del av
deltakeravgiftensom betales ved påmelding)
Påmelding sendes (via din leder, hvis du har)
til: Lyd2013 v/Inger Olsbu, Vestbyveien 23m,
0976 Oslo. Kontonummer: 2895 63 22121

Leiren arrangeres av
JUBA Agder krets, men
deltakerene kommer fra
hele landet.

(merk innbetalingen med barnets navn)

Påmelding kan også gjøres på hjemmesiden.

Når:
Leiren starter 23. juni med ankomst og
registrering fra kl 14.00. Vi setter opp telter og
hver landsby gjør klart sitt område.
Underveis tar vi gjerne imot besøk, sjekk med
programmet slik at det passer. Besøkende bes
også melde sin ankomst hos JUBAtech
Fredag er siste «Leirbål» med fremvisning av det
som er lært i løpet av uka (Se mere info på
hjemmesiden)
Lørdag pakker vi og vender nesen hjemover

Bilder
Det vil bli fotografert fra aktiviteter, og disse
bildene kan bli publisert i JUBA-sammenheng.
Dette vil gjøres i tråd med reglene som en kan
lese på JUBAs nettsider

