SCHACKLÄGER
2-5 juli 2017
på Söderåsen
Välkommen till LASK:s och SSF:s sommarläger
i underbar natur - Gillastugan på Söderåsen!
Deltagare: Pojkar och flickor, i första hand födda 2000-2008, oavsett spelstyrka,
från alla delar av landet. Yngre deltagare kan vara med om vuxen följer med.
Äldre deltagare kan deltaga i mån av vakanser.
Plats: Gillastugan, 1402 Gillastig, 268 76 Kågeröd - mitt i Skåne nära Skäralid
vid Söderåsens nationalpark. Den stora scoutstugan är belägen ca 4 km väster om
Röstånga. Koordinater: 56⁰ 0,6Ꞌ Nord; 13⁰ 14,4Ꞌ Öst.
Tid: Lägret startar söndagen den 2 juli kl 12 och slutar onsdagen den 5 juli kl 12.
Ledare: Kvalificerade ledare, kökspersonal och instruktörer, preliminärt bl.a. GM
Daniel Semcesen och IM Björn Ahlander.
Anmälan skickas med e-post till lager@lask.se senast 1 juni 2017.
40 deltagare kan beredas plats. Först-till-kvarn-principen gäller.
Uppge namn, adress, födelseår, rating, ankomsttid, önskemål om specialkost samt
eventuellt önskemål om hämtning och lämning vid Lunds järnvägsstation.
Deltagaravgiften inkluderar logi 3 nätter, frukost, lunch, middag, mellanmål,
eventuell hämtning/lämning, schacklektioner, aktiviteter och priser. Vid betalning
senast 15 maj är avgiften 1 800 kr; vid betalning 16 maj - 1 juni 2 000 kr; vid
betalning efter 1 juni 2 200 kr.
Deltagarna medtager själva sovsäck eller täcke/lakan/kudde samt handdukar.
Återbud: Vid återbud före 14 juni åter betalas 75 % av avgiften. Vid återbud 14-20
juni återbetalas halva avgiften. Vid återbud 21-26 juni återbetalas 25 % av avgiften.
Deltagande sker på egen risk. Kontrollera hemförsäkring eller annat försäkringsskydd.
Bekräftelse och detaljerad information utsänds 20 juni.
Anmälan är giltig när deltagaravgiften har
inbetalts till Lunds ASK:s bankgiro 422-3855.
Anhöriga: Ett fåtal anhöriga, t ex föräldrar, kan
beredas plats. Avgift 1 000 kr om deltagaren kan
svara för viss tillsyn, transporter eller annan
ledaruppgift.
Information och upplysningar:
via e-post till lager@lask.se
per telefon till Björn Ahlander, 073 – 834 2969.

