Kongeå Distrikt
Lederinformation

PL/PA-kursus 2020
Om en måned skriver vi 2020, og igen afholdes der PL/PA i Kongeå distrikt.
Du sidder nu med lederinformationen mellem hænderne eller læser på din computerskærm. Uanset
form, så er lederinformationen sprængt fyldt med alle de oplysninger der skal til for at du kan sende
dine spejdere afsted på en rigtig god weekend, hvor der bliver fart over feltet og ny læring vil være i
højsæde.
Nedenfor findes de sædvanlige oplysninger omkring tilmelding, pris, tid & sted samt meget andet.
Husk også at tilmelding foregår via nemtilmeld.dk hvor også betaling sker ved tilmelding.
Dato, tid & sted:
6. marts til den 8. marts 2020
Ankomst fredag mellem kl. 19:00 & 19.30
Tjeck-In starter kl. 19:00 og skal være færdig kl. 19:30, så kom i god tid.
Afrejse søndag kl. 14.30
Kongeådalens Efterskole, Dovervej 19, 6660 Lintrup
Pris:
240,- pr. person
Hvem kan deltage:
PL og PA og andre spejdere mellem 11 og 16 år.
Der er plads til 80 deltagere på kurset, efter først-til-mølleprincippet.
Et lille fif: Få PL3, som gerne vil afsted sammen med dem, som de har været afsted med før, tilmeldt i
en fart, så pladserne ikke pludselig er væk.
Det praktiske:
Hvad skal de have med:
Sovepose, liggeunderlag, ude/indetøj, sygesikringsbevis, sangbog, kompas, blyant, noget at skrive på
PL3-deltagerne skal pakke efter at skulle være ude i årstidens natur.
Service og viskestykke behøves ikke – Vi bruger skolens.
Men husk en kop
Tilmelding:
Skal foregå senest onsdag den 16. februar 2020
Tilmelding foregår her: https://kongeaa.nemtilmeld.dk/15/
Spejderne kan tilmeldes efterhånden, som de tilkendegiver at de skal deltage.
Når kursets maximum på antal tilmeldte er nået, vil de efterfølgende tilmeldinger automatisk blive
lagt på en venteliste. Dette bliver der gjort opmærksom på ved tilmeldingen.
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Kvittering fremsendes direkte fra Nemtilmeld.dk
Betaling:
Sker ved tilmelding af deltagerne.
Tilmelding kan ikke gennemføres uden samtidig betaling.
Spørgsmål:
Kan stilles til kursusleder Niels Larsen på tlf. 20 32 10 57 eller
på e-mail: larsen@spejdernet.dk
Kurset er opdelt i tre hold:
PL1 for dem, der deltager for første gang. Ca.(11-13 år)
PL2 for dem, der deltager for anden gang. Ca.(13-14 år)
PL3 for dem, der deltager for tredje gang. Ca.(14-16 år)
Efter tilmelding forbeholder vi os retten til at ændre i den tilmeldte opdeling på en spejder.
Dette gøres IKKE uden forudgående aftale med den tilmeldende leder!
Facebook:
Op mod kurset opdaterer vi løbende med bla. antal tilmeldte, så du som tilmeldende ledere har en
fornemmelse af hvor mange pladser der er tilbage.
Siden kan findes her https://www.facebook.com/plpa4801/
Indbydelse:
Der er udfærdiget et forslag til en indbydelse, som kan bruges til spejderne ude i grupperne. Denne
kan frit bruges og findes i word-format, sådan at der er mulighed for at tilrette prisen, f.eks. hvis
gruppen lader en deltager betale mindre og gruppen betaler restbeløbet.
Tilmeldingssedlen er i A5 format og findes her http://kongeaadistrikt.dk/pl-pa/
Specielle hensyn:
Vær omhyggelige med at oplyse om forhold omkring den enkelte spejder.
Både ved sygdomme, handicaps og allergi mht. mad.

GDPR:
I forhold til GDPR, skal i ligge mærke til at vi ønsker oplysning om følgende med tilhørende
begrundelse, som der ved tilmelding skal gives samtykke til.
Specielle Hensyn: Således at vi kan tilrettelægge menu ift allergier, samt instruktioner ift. hjælpen til
ordblinde mv.
CPR: Ønskes oplyst, for at vi ud fra denne specifikke oplysning kan fastlægge tidligere deltagelse af en
deltager.
Fototilladelse: Der bliver taget billeder på kurset, som ved samtykke, kan blive brugt ifm. publicering
af kurset.
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Vi håber at se rigtig mange af jeres spejdere igen. Både nye deltagere, samt gengangere.
Spejderhilsner
Kongeå distrikt & PL/PA-staben

