Nu har just du möjlighet att delta i den häftiga kursen

UTE 1
tillsammans med kompisarna från din kår!
Under UTE 1 får du grundkunskaper och -färdigheter för att klara dig ute i naturen och idéer till
kårens eller patrullens hajker. Vi bor i tältkåtor med öppen eld och vi vistas ute hela tiden (det
finns ingen möjlighet att gå in). Efter att du gått UTE 1 har du mod att ansvara för och planera
en längre utfärd eller hajk. Välkommen på kurs i det fria!
På kursen behandlas bl.a. följande ämnen:






Eldslagning
Eldar för olika ändamål: olika sorters ved och tände
Övernattning vid öppen eld
Matlagning över öppen eld
Första hjälpen och säkerhet
Scouter som avlagt kursen får
stolta bärare av kursens märke

När?
Lördagen den 18.2 kl. 10 till söndagen den 19.2 kl. 14
Var?
Ålands scoutdistrikts lägerområde på Prästö.
Pris:
Det kostar 50 euro att delta i UTE 1. I deltagaravgiften ingår program och mat. Deltagaravgiften
betalar du till din egen kår, enligt kårens anvisningar, eller med en faktura som kommer med
deltagarbrevet.
Anmäl dig till kåren senast 20.1 genom att lämna in talongen!
Frågor?
Kursen arrangeras av Finlands Svenska Scouter r.f. i samråd med Ålands scoutdistrikr r.f. och
Ålands Bildningsförbund. Om du har frågor gällande kursen kan du kontakta kontaktperson
Anders Ahlström tel 040 55 86 300 anders.ahlstrom@scout.ax , stabschef Dennis Saxén
(dennis.saxen@hotmail.com 0407284003).

Anmäl dig genom att fylla i talongen och returnera den till din kåren senast 20.1!

Scouten _____________________________________får delta i UTE 1 den 18-19.2.2017
Matallergier, specialdiet:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Övrigt:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Målsmans namnteckning:
_____________________________________________________________
Målsmans namnförtydligande och telefonnummer: ___________________________________
________________________________________________________________________
Kåren kryssar i!
X Deltagaravgiftsräkningen på 50 € skickas hem per post i samband med deltagarbrevet
ca 2 veckor före kursen
Anmälan kan också göras via Kuksa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=13282
Anmälningen är bindande och FiSSc:s annulleringsvillkor gäller.
Om du av någon orsak inte kan delta i kursen, så är det viktigt att meddela detta till Anders
Ahlström (anders.ahlstrom@scout.ax eller 040 55 86 400) så fort som möjligt. Ifall du annullerar
ditt deltagande senare än 30 dagar före kursen utan giltig orsak bör du betala halva avgiften.
Annullerar du ditt deltagande senare än fem dagar före kursen utan giltig orsak bör du betala hela
deltagaravgiften. I båda fallen kan du försöka hitta någon annan som kan gå kursen istället för dig,
varvid du inte behöver betala annulleringsavgiften. Som giltig orsak räknas sjukdomsfall eller annat
viktigt förhinder som inte kunnat förutses. Observera att även om din kår skulle ha betalat din
kursavgift om du skulle ha deltagit i kursen så är det du själv som betalar annulleringsavgiften

