Ungdomsläger 2018
Vad är Ungdomsläger?
På Liljeholmen och St. Skogsgården kan du bada, hänga med kompisar, spela fotboll, fiska, paddla kanot, pyssla och mycket annat. Helt enkelt en mix av sköna sommardagar på stranden och galna upptåg
med mängder av aktiviteter, du bor på läger i 4 dagar

Shanazi
DIVA
Liquid

2018-06-18 – 2018-06-21
2018-06-28 - 2018-07-01
För mer info kontakta Emma

Liljeholmen
4 dagar ålder 13-16 år
St. Skogsgården 4 dagar ålder 12-20 år
St. Skogsgården 4 dagar ålder 12-19 år

DIVA

Liquid

Shanazi

Divaläger är för tjejer av tjejer.
Under lägret kommer vi bland
annat prova på olika äventyrsbanor, skapande aktiviteter,
bada, paddla kanot och träffa
nya kompisar. Stärka självkänsla, främja god hälsa och
lyfta individen är viktiga delar
för oss i Diva.

”Liquid-Linköping Queer Identity”- en mötesplats för hbtq
ungdomar. Nu är det dags för
sommarens läger. Anmäl dig
på Liquid, som håller till i
Arbis lokaler, öppet torsdagar 14.00–20.00. Liquid har
egna anmälningslappar som
hämtas på plats, anmälan kan
inte göras på denna lapp.

På Shanazi Hjälte/hjältinne
läger kan vi bada, sola, träffa
kompisar, paddla kanot, ha
olika värderingsövningar. Kom
gärna med egna förslag på vad
ni vill göra! Alla aktiviteter är
frivilliga! ”Shanazi -Ett projekt
mot hedersförtryck, för
jämnställdhet, demokratik och
mänskliga rättigheter”

Anmäl dig senast
20/5
Avgift 300 kr
För mer information
Pia Andersson
0738-032100
www.blidiva.nu

Anmäl dig senast
20/5
Avgift 300 kr
För mer information
Emma Nilsson, El Häkkinen
0725-399213
www.liquid-linkoping.se

Anmäl dig senast
20/5
Avgift 300 kr
För mer information
Hoshi Kafashi,
0727-349669

Stora Skogsgården ligger 2 mil från Norrköping och Liljeholmen ligger i Rimforsa 4 mil från Linköping. Vi åker med buss från Linköping till lägren
Ledarna åker med bussen, när din kolloperiod är slut åker vi buss tillbaka till Linköping.
Du bor tillsammans med andra deltagare i rum med 2-4 sängar. Ledarna bor också i huset, fast i egna
rum. Det finns alltid ledare du kan prata med, också på natten, om du t.ex. har svårt att sova eller behöver prata om något. På Liljeholmen pågår det andra aktiviteter parallellt med varandra, men i huset
som vi bor finns det inga andra.

Prata med någon vuxen hemma om du är sugen på att åka på läger eller om du kanske vill
veta mer innan ni söker.

www.linkoping.se/sommarkolonier

Ungdomsläger
Anordnas av Ungdomsarenor/Fritidsverksamheten som är en del av Sektionen för resurs- och stödverksamhet inom Linköpings kommun. Vi har i uppdrag av Barn- och Ungdomsnämnden att bedriva
internatkoloniverksamhet. Förutom att ge barnen och ungdomarna en säker och trygg lägervistelse
handlar läger om gemenskap, minnesvärda upplevelser och att växa som människa. Det kan vara ett
stort steg att vara hemifrån under dessa dagar. Under varje period arbetar 3-5 ungdomsledare.
Det övergripande ansvaret för verksamheten vilar på en föreståndare och på verksamhetschef.

Resa till och från läger
Resa till och från läger sker gemensamt med buss från Linköping.
Kostnad
Kostnaden är 300 kr och betalas innan lägret i samband med anmälan. OBS anmälan är
bindande.

Ansökan
Lämnas antingen till lägeransvarig eller skickas till:
Linköpings kommun
Sektionen för resurs- och stödverksamhet, Koloniverksamheten
Klostergatan 24
581 81 Linköping
Sista ansökningsdag: 2018-05-20
Spara sidorna 1-2 vid anmälan, det underlättar om ni vill kontakta oss. Har ni frågor eller undrar över något är ni varmt välkomna att höra av er. Antingen till respektive lägeransvarig eller
till mig som föreståndare.
Therése Hansson
013-20 71 88
therese.a.hansson@linkoping.se

Information om behandling av personuppgifter (Personuppgiftslagen SFS 1988-204)
Personuppgifter som lämnas i ansökan behandlas av Sektionen för resurs- och stödverksamhet för
administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också
avses framställning av statistik, debitering av avgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår efter
skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter som behandlats.
Sektionen för resurs- och stödverksamhet är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande
uppgifter

www.linkoping.se/sommarkolonier

Diva

Liquid
hämta anmälan
på Arbis, torsdagar 14.00-20.00

Ungdom

Shanazi

Personnummer

Mobilnummer:

Vårdnadshavare
Namn vårdnadshavare 1
Telefon bostad

Mobilnummer

E-postadress

Namn vårdnadshavare 2
Telefon-bostad

Mobilnummer

E-postadress

Viktigt för oss att veta
Allergi-sjukdom-medicin
Ja
Nej
Om ja, allergi mot vad? Vilken sjukdom? Vilken medicin?

Specialkost
Ja
Om ja, vilken?

Nej

Övrig information
Kan simma:

Hur många meter:

Underskrift vårdnadshavare
Ort och datum
Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Ort och datum
Namnteckning vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Räkningsmottagare
Namn

Personnummer

OBS Anmälan är bindande, ej utnyttjad plats debiteras. Vid sjukdom krävs läkarintyg

Gatuadress

Postnummer och ort

Namnteckning

Namnförtydligande

www.linkoping.se/sommarkolonier

www.linkoping.se/sommarkolonier

