GBG2019
I slutet av juli anordnar Göteborgs scoutdistrikt det stora och roliga distriktslägret GBG2019 dit alla
scoutkårer från hela Göteborgsregionen är inbjudna för en härlig lägervecka!
Platsen är Kragenäs – ett underbart ställe för ett scoutläger med utmaningar, spännande äventyr och
nära till havet.
Sover gör vi i tält och maten lagar vi tillsammans i byn. Vi bygger matbord att äta vid och på kvällen
myser vi tillsammans runt lägerelden. Det finns tillgång till vatten, toaletter och dusch – och Kragenäs
kiosk finns öppen för dig, alltid välfylld med godsaker som ytterligare förgyller din upplevelse.
Fakta: Lägret pågår 28/7-3/8
Vilka får åka med : Upptäckare och äldre är välkomna på detta läger
Plats: Kragenäs ligger vid kusten i norra Bohuslän i Tanums kommun, ca 14 mil norr om Göteborg
(adress Myren 3, 45 791 Tanumshede)
Resa: transporten med buss till och från lägret ingår
Förläggning: Vi bor i tält som kåren tar med och maten lagas tillsammans i byarna
Program: GBG2019 erbjuder upplevelser nära naturen, skaparglädje, magiska stunder – både
avkoppling och stora äventyr tillsammans. Du undersöker livet under vattenytan och allt som hör
därtill med hjälp av Kragenäs vattenkikare. Du undersöker också vattnets växt- och djurliv och lär dig
om förutsättningar för liv i vatten och vattnets kretslopp.
Kostnad: Deltagaravgift för scouter och ledare hela lägret 28/7-3/8: 1400 kr (I lägeravgift ingår
lägerplats, mat, lägermärke, program samt transport till och från lägerplatsen.)
Vi tar också gärna emot några föräldrar som vill prova på att vara ledare under lägret. Du kommer få
testa alla de saker som vi gör på ett läger från att hämta och laga mat till att följa med barnen på ett
programpass eller gå ner till badet
Senast den 30/4 skall vi ha anmält oss till lägret och ni har därför mindre än en månad att bestämma
er. Det går att inte att anmäla sig efter den 30/4.

Obligatoriskt informationsmöte

Viktigt!

Den 24 april kommer vi att anordna en träff i scouthuset för alla som vill åka med på
lägret. Vi samlas klockan 18:30 och efter informationen så kommer vi att anmäla oss
tillsammans så det är viktigt att du har med dig målsman som kan skriva på anmälan.
Mötet är både för föräldrar och scouter.

Vi hoppas verkligen att du har möjlighet att följa med på lägret i sommar

gbg2019.scout.se

Personuppgifter

Göteborgs scoutdistrikt (organisationsnummer 857202-3433) behöver vissa uppgifter av dig
om du väljer att anmäla dig till GBG2019 (arrangemanget). Vi vill behandla personuppgifter
om dig för att kunna ge en trygg, säker, och praktisk arrangemangsupplevelse för dig och alla
andra deltagare.
De i Göteborgs scoutdistrikt som tar del av dina personuppgifter kan vara både anställda och
ideella. Dessa får utbildning och instruktioner kring hur personuppgifterna ska hanteras. Om
du redan är medlem i Scouterna kan det hända att du i samband med det har godkänt att vi
behandlar vissa personuppgifter. Det samtycket påverkas inte av din ansökan till
arrangemanget.
De uppgifter om dig som behövs för att Göteborgs scoutdistrikt ska kunna genomföra
arrangemanget och hur de hanteras listas nedan:
1. Namn och personnummer: Används för att identifiera vilka som deltar i arrangemanget. Vi
sparar dessa uppgifter i tio år. Dessa uppgifter kan komma att delas med vårt
försäkringsbolag.
2. Telefonnummer, postadress, och epostadress: De här uppgifterna behöver vi för att kunna
kontakta dig med information innan och efter arrangemanget. Vi sparar uppgifterna i upp till
ett år efter genomfört arrangemang.
3. Matpreferenser och allergier: Vi behöver veta vad du vill och kan äta för att kunna köpa in,
laga, och servera rätt mat. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter genomfört arrangemang.
För att anmäla dig till och delta i arrangemanget behöver du samtycka till (godkänna) att vi
behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Du har rätt till att få veta vilka
personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, detta om du begär det
skriftligt och själv skriver under ansökan. Du har också rätt till att när som helst begära att vi
rättar uppgifter vi behandlar om dig.
För att kontakta oss med frågor om dina personuppgifter eller annat:
Göteborgs scoutdistrikt
Delsjövägen 5A
412 66 Göteborg
gbg2019@gbgscout.se
031-40 33 05
Organisationsnummer 857202-3433

gbg2019.scout.se

