Skånes OF hälsar välkomna till 2020 års

För Ungdomar födda 2006 Skåne, Blekinge, Halland och Småland är välkomna med
vardera 10 deltagare och 2 ledare (kille och tjej).
Datum

25-28 oktober 2020
Från söndag 25/10 ca kl 18 till onsdag 28/10 ca kl 13.

Plats

Ystad Camping, http://www.ystadcamping.se

Program

Samling söndag kväll med gemensam middag.
Ett orienteringspass och en social/fysisk/klurig övning på måndag och tisdag.
Onsdag är det städning och träning, hemresa efter lunch. Program
med tider presenteras när det närmar sig.

Utrustning: OL-kläder, handduk, SI-pinne, kompass, hygienartiklar, badkläder, löparskor,
sängkläder och fickpengar om man vill handla något.
Logi

Boende i 4-bädds stugor,
Ledarna gör rumsfördelning när det närmar sig.

Mat:

Ingår i deltagaravgiften (frukost, lunch, middag och kvällsmål). OBS! Om du är
allergisk mot något måste detta anges vid anmälan!

Kostnad

Ca 1500-1700kr/deltagare.
Observera att rådande rekommendationer om att vid misstanke om sjukdomssymtom
stanna hemma. Ev sena återbuds kostnader ansvarar resp ungdom/förening för.

Deltagare:

Antal platser för Småland är i dagsläget 5 st D14 och 5 st H14. Kan utökas om
övriga distrikt inte fyller sina platser.

Ledare:

Två ledare från Småland kommer att vara med.

Resa:

Deltagarna tar sig själva till Ystad. Ni kommer få en lista med vilka som är uttagna för
samåkning.

Uttagare:

D14; Maria Rindstig
H14, Per Thunberg

Anmälan:

Anmälan sker via Eventor senast den 27 september.

Frågor:

Annika Eriksson 072 383 62 11
Kurt Svensson 036-34 54 86

073 807 17 47
072 712 20 78

Hjärtlig välkomna till ett garanterat roligt och givande läger!

Riskbedömning
Riskbedömning är genomförd enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Lägret riktar sig endast till ungdomar.
Funktionärerna kommer att vara yngre än 70 år.
Vi kommer att vara utomhus så mycket som möjligt.
Vid symtom åker man åka hem.
Handsprit tillgänglig på strategiska platser.
Lägret är endast öppen för ungdomar födda 2006 från Skåne, Småland,
Halland och Blekinge
Boende i stugor om max 4 personer/stuga.
Max 50 personer.
Folkhälsomyndighetens riktlinjer
Allmänna råd
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/idrottandring-av-de-allmanna-raden-om-matcher-och-tavlingar-for-barn-och-ungdomar/
Konsekvensanalys
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

