SommerCamp
Bornholm
Vi inviterer dig til
3 dages SommerCamp
på Baunehøj den 4. + 5. + 6. juli 2018
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Et samarbejde mellem
Ungdomsskolerne
Ung Sorø og Ung Bornholm

Har du lyst til at prøve rappelling på de bornholmske klipper,
dykke i Østersøen, ride i naturen eller måske køre på mountainbike i bakkerne?
Så kom til SommerCamp på Baunehøj, hvor du sammen med
en masse andre unge fra Bornholm og Sjælland, vil få nogle
hyggelige dage med en masse aktiviteter.

SommerCampen foregår fra
onsdag d. 4 juli kl. 12.00 til fredag d. 6. juli kl. 12.00 på
Baunehøj Lejrplads, Skrædderbakkevejen 2, 3700 Rønne.
Onsdag: Indretter vi lejrpladsen, hygger os med aktiviteter og ikke
mindst masser af hygge med alle de andre unge.
Om aftenen vil der bl.a. være bålhygge og natløb……
Torsdag: Er der workshop.
Se næste side.
Om aftenen vil der være afslutningsfest med live musik og diskotek.
Fredag: Hygger vi os hele formiddagen, inden vi drager hjemad
kl: 12.00

Torsdag tilbydes workshop
Det kan være workshop som:


Bocarts



Outdoor fitness



Mad over bål



Stenhugger



MTB



Rappelling



Put & Take



Kano



Rollespil



Tømmerflåde



DJ



Ridning

Den endelige tilmelding til sommercampens workshops sendes ud ultimo maj.

Ungdomsskolen stiller ALT udstyr
til rådighed!

Praktiske oplysninger
Det koster kr. 450 at deltage.

Overnatningen foregår i telt, som du selv medbringer. Hvis du ikke har
et telt, kan du købe et tomandstelt af Ungdomsskolen for 75 kr.
Teltet er så dit eget, som du kan tage med hjem.
Du skal selv medbringe frokost til onsdag.
Der er fuld forplejning under opholdet.
Onsdag - aftensmad,
Torsdag - morgenmad, frokost og aftensmad.
Fredag - brunch.
Der vil være en lille bod på campen, hvor du kan købe lidt guf.

Facebook.com/SommerCampbornholm
Yderligere oplysninger om campen og tilmelding findes på www.ungsoroe.dk

Kontakt eventuelt Ung Sorø på tlf. 57 87 68 30
for yderligere informationer.
Tilmelding og betaling senest den 11. juni 2018
på www.ung-soroe.dk
Men husk vi har kun 48 pladser til turen… så skynd dig!
”SommerCamp Bornholm” er arrangeret af
Bornholms Ungdomsskole, Ung Sorø og Ungdomsringen.

