Anmälan sommarläger 2020
Skickas till FUB, Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg eller
mejl till kansli@fubhbg.se

Junior/Ung vuxen (15-35)

Senior (45+)

Namn:
Adress:
Personnr:
Mejl:
Person att kontakta:
Funktionsnedsättning
beskrivning:

Gillar/gillar inte:

Allergier/övrigt:

Tel:

Välkommen på sommarläger i

Stenestad

ANMÄLAN SENAST FREDAG 1 MAJ 2020!
Junior/Ung Vuxenläger (Ålder: 15 – ca 35 år)
Börjar: Söndag den 21 juni klockan 18.00
Slutar: Lördag den 4 juli klockan 14.00
Vad gör vi på lägret? Vårt Ung Vuxen-läger är för dig mellan 15 till 35 år, är aktiv och vill hitta
på olika aktiviteter. Ibland är vi i stugan och badar i poolen, grillar, spelar spel, sportar,
har filmkväll och är tillsammans. Ibland gör vi utflykt till någon badplats, nöjesfält, marknad,
loppis, café, museum eller skogen. På lägret finns alltid chef, kock och flera ledare.
Ledarna brinner för att göra lägret till en fantastisk upplevelse. Tillsammans formar du och
ledarna ett så bra läger som möjligt, utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Egenavgiften till junior/ ung är 2700:- vilket inkluderar ev. inträden.

Seniorläger (Ålder: Över 45 år)
Börjar: Måndag den 6 juli klockan 14.00
Slutar: Tisdag den 14 juli klockan 14.00
Vad gör vi på lägret? Detta läger är för dig som vill ha miljöombyte och semester från
vardagens rutin. Du tycker om att vara aktiv med behöver också tid för återhämtning.
I Stenestad njuter vi av att vara tillsammans, till exempel vara utomhus och grilla eller spela spel.
För de som vill finns vår pool att bada i. Vi lagar och njuter av god mat tillsammans, särskilt vår
avslutningsmiddag med karaoke sista kvällen. Ibland har vi filmkväll, spelar kubb/boccia, pysslar
och fikar. Ibland gör vi utflykt till skogen, loppis, café eller allsångskväll. På lägret finns alltid chef,
kock och flera ledare. Ledarna brinner för att göra lägret till en fantastisk upplevelse.
Tillsammans formar du och ledarna ett läger efter dig, dina önskemål och förutsättningar.
Du får omvårdnad, hjälp och pedagogiskt stöd med saker just du behöver hjälp med för att klara.
Egenavgiften till seniorlägret är 2000: - vilket inkluderar ev. inträden.

Hur ansöker man?
Bor du i Helsingborgs kommun behöver du inte
göra någon ansökan till sin LSS-handläggare.
Bor du i någon annan kommun måste Ni söka
korttidsvistelse hos din LSS-handläggare.
För att få komma på lägret måste din
korttidsvistelse vara beviljad, tänk på att ansöka
i god tid. Gör en skriftlig ansökan redan nu.
FUB har personal som ansvarar för deltagarnas
omvårdnad och övriga behov. All mat lagas på
plats av ansvarig kock. På lägret finns ansvarig
lägerchef.
Lägergården är FUB:s egen som ligger på
Söderåsen i Stenestad.
(Adress: Änglaberga 2735)
Alla deltagarna är försäkrade under
lägervistelsen. Tänk på att anmälan

är

bindande!
För mer information eller anmälan kontakta
FUB Helsingborgs kansli på 042-21 02 61.
Anmälan vill vi ha skickad eller på mail på
adress: FUB, Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg.
Mailadress till FUB är: kansli@fubhbg.se

Anmälan senast den 1/5 2020

