Info

Adress och telefon:
Bosarp Läger- och Kursgård
Sjörupsvägen 212-42
298 94 Linderöd
044-32 52 43
Bankgiro: 5717-9269
GPS-koordinater:
55°58’19.4”N 13°46’15.8”E
Gårdsföreståndare:
Irene Jönsson
0735-35 27 46
info@bosarp.se
www.bosarp.se
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Vad händer på lägret?

Vi kommer att vara ute varje dag (oavsett väder) så ta med dig
varma kläder och stövlar som tål vatten och lera.
Varje dag har vi en samling som utgår från bibeln och på
kvällen är det en andakt. Har du en egen bibel så får du gärna ta
med den, annars har vi att låna ut.
Det finns ”rumsledare” vars uppgift är att ha omsorg om dig och de
andra deltagarna i ditt rum. Vi får god mat och det
finns gott om tid till fri lek och häng i soffan tillsammans med ledare
och kompisar.

Vad tar jag med mig?

• Lakan, påslakan och örngott (ej sovsäck!)
• Necessär och pyjamas
• Innetofflor
• Varma kläder
• Vantar, mössa och bra skor
• Bibel (om du har)
• Gosedjur får gärna följa med
• Max 20 kronor till kiosken (OBS! Jämna pengar!)

Hur anmäler jag mig?

1. Gå in på hemsidan www.bosarp.se under fliken ”Våra läger”, tryck
på ”Anmälan till läger på Bosarp” och fyll i din anmälan.
Tänk på att anmäla er till rätt läger!
2. Betala in avgiften via bankgiro 5717-9269, skriv ditt namn och
lägrets namn på inbetalningen.
OBS! Du måste både betala in avgiften och skicka in en anmälan för
att den skall vara giltig!
Anmälningssidan stängs 1 vecka innan lägret startar, om
det inte blivit fullbokat innan dess.

Vad kostar det?

Lägret kostar 440 kr/deltagare.
Maxbelopp per familj är 1.500 kr, gäller syskon på båda våra
sportlovsläger.

Start och slut

Lägret startar lördag den 16/2 med incheckning kl 14.00,
första
samlingen kommer att hållas kl 14:30.
Lägret slutar måndag den 18/2 kl 14:00.

Kiosk

Kiosken är öppen på söndag, och du får handla för
max 20 kr.

Mobil

Vi ser helst att all teknik i form av mobil, högtalare,
surfplattor med mera stannar hemma under lägret.
Det finns telefon om ni behöver nå ert barn,
numret är 044-32 52 43.

