05.05.2017

Informasjon til dere som foreldre - Ungdomsleir Norge / Hoddevik
Vi vet at det er mange spørsmål som dukker opp når man skal sende barna avgårde på
sommerleir, så derfor har vi satt sammen dette dokumentet for å svare på de vanligste
spørsmålene. Likevel vil vi oppfordre dere til å ta kontakt og stille spørsmål hvis det er noe som
fortsatt er uklart eller ubesvart.
Generelt
Vi har arrangert surf- og kitecamps for ungdommer siden 2008 og har helt siden starten lagt stor
vekt på at konseptet vårt skal være best når det kommer til instruksjoner, sikkerhet og trygghet
- både for deltakere og så klart foreldre som kanskje for første gang sender sine barn avgårde for
seg selv i en hel uke. På campene våre skal alle ha det morsomt, lære seg å surfe, lære masse
uavhengig av nivå og få mange nye venner.
Vi har alltid flere voksne ledere og kontaktpersoner som bor på campen og det er minst én
Skandinavisk leder tilgjengelig døgnet rundt. Når vi er på aktiviteter og utflukter utenfor
campen er det også med minst én leder og som deltaker får man ikke løpe avgårde på egenhånd.
Det skal være stille kl. 23:00. Alle rusmidler er strengt forbudt. Hvis noen bryter reglene blir
vedkommende sendt hjem og ny billett betales på en regning.
Detaljert info
Om opplegget finnes på: http://www.lapoint.no/ungdomscamp/norge-yc/
Måltider
Frokost, lunsj og middag er inkludert i prisen, samt litt frukt/snacks på ettermiddagen.
Utstyr
Alt utstyr som trengs for å surfe er inkludert i prisen og deltakerne trenger bare å ha med seg
håndkle og badetøy. Det kan være en fordel å pakke noe varme klær, da det selv om sommeren
kan bli litt kjølig på kveldene.
Forsikring
Vi anbefaler alle å ha en reiseforsikring og alle deltar på eget ansvar, noe som skal underskrives
av foreldre. Dette skrivet sendes ut sammen med generell informasjon om campen sammen med
bookingen.
Reisen til Hoddevik
Dette er ikke inkludert i prisen, men kan kjøpes til et tillegg på 1000 NOK fra Oslo og Bergen.
Oslo
Avreise søndag 09:30 og tilbake søndag 20:30
Bergen
Avreise søndag 08:00 og tilbake søndag 20:55
Hvis dere velger å kjøpe transport når du booker kommer vi til å sende ut en epost der vi trenger
litt informasjon for å bestille billettene. Det er da viktig at dere svarer på denne nokså raskt så
vi får kjøpt billettene i god tid før avreise/oppholdet.
Ekstratilbud
Om du som forelder vil være med kan vi som oftest løse det ved at du/dere bor i et annet av
våre hus som ligger ca 400 meter fra campen. Er du eller resten av familien interessert i å
oppleve Stad og surfen samtidig kan dere kontakte oss for mer informasjon.

Kontakt
Vi synes det er bra hvis dere som foreldre kontakter oss, så ikke vær redd for å stille de spørsmål
som måtte dukke opp. Ring +47 46 63 97 42 eller send en epost til oss på post@lapoint.no.
Håper vi sees i sommer!
Lapoint Travels

