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Välkommen på sommarläger!
I sommar kommer vi att förflytta oss till år 400 f.Kr och antiken. På det heliga berget Ólympos i
Grekland bor de grekiska gudarna och nu ska vi få se vad allt roligt de hittat på. Vi får njuta av
sommarlovet tillsammans, vara ute och mysa vid lägerbålet på kvällarna med både gamla och nya
kompisar. På programmet kommer stå bland annat ett olympiskt spel, patrullrådd och teater i äkta
antik anda. Häng med!

Vad?
Sommarlägret Ólympos

När?
Vargungar 14-16.6
Äventyrsscouter och äldre 11-18.6.2023
Familjeläger 15-18.6 (mera info senare)

Vem får komma på lägret?
Alla scouter i Scoutkåren MuHö och Grankulla Scoutkår.

Vill du ta med dig en vän som inte är scout? Det passar utmärkt! Anmälan sker på samma sätt som för
scouter, dvs. via Kuksa.

Var?
Rönnäs lägerområde
Museivägen 51, Lovisa

Pris?
Vargungar: 40 euro
Äldre: 100 euro
Familjeläger: 50 euro för hela tiden. Barn under 3 år 20 euro.

Alla anmälda får en skild faktura hemskickad. Kontakta vid behov den egna kåren för att diskutera
betalningsarrangemang eller ekonomiskt stöd. Ingen ska behöva stå över lägret på grund av familjens
ekonomi. Kom ihåg att kårer och andra också kan låna ut utrustning vid behov!

Hur anmäler jag mig?
Anmälan sker genom Kuksa på https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=58289 senast
30.4.2023. Avbokning av anmälan kan ske kostnadsfritt under anmälningstiden. Därefter debiteras
hälften av lägeravgifter inom maj och fullt pris i juni, utom exempelvis om man blir sjuk innan lägret
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eller lägret måste avbokas. Frågor gällande Kuksa kan riktas till lägrets kommunikationsansvariga
Emil Vasara, så försöker vi lösa eventuella problem som uppstår.

De anmälda kommer att få närmare information om bland annat tidtabeller, utrustning och transport i
nästa lägerbrev som skickas ut åt de anmälda efter att anmälningstiden gått ut. Vi ordnar busstransport
för deltagarna till lägret och för äventyrsscouter och äldre även från lägret. Vargungarnas
hemtransport sker genom familjeskjutsar eller samåkning i samband med besöksdagen på fredag. För
deltagarna i familjelägret ordnas ingen transport. Om du har frågor är det bara att kontakta lägrets
kommunikationsansvariga (både scouter från MuHö och Grani). Jag hjälper dig gärna!

Emil Vasara
emil.vasara@granskullascoutkar.fi
045-2681512

Hoppas vi ses i sommar!

Invånarna på berget Ólympos

mailto:emil.vasara@granskullascoutkar.fi

