
 

SPORTCAMPS PÅ DRUMSÖ 
7-11.6.2021 och 14-18.6.2021 
 
Dicken ordnar i år igen två sportläger för flickor och pojkar födda 2013 - 2011.  
Lägren är öppna för alla, man behöver inte spela i Dicken för att delta. 
Lägret är mångsidigt; barnen får leka och spela olika bollspel både ute och 
inne (kläder för alla väder behövs). Barnen kan anmäla sig antingen till båda eller  
någondera av lägren.  
 
PROGRAM OCH TID 
Allt program sker på Drumsö mellan kl. 8-16, där vi rör oss i grupp från ett ställe till ett annat 
(Erkkerihallen, beachen, gräsplan osv.) 
 
Vi träffas varje morgon i Erkkerihallen (Ådstigen 3, Drumsö) mellan klockan 8.00 och 9.00. Man 
kan själv välja när man kommer, men klockan 9.00 börjar programmet, senast då måste man vara 
på plats. Programmet slutar varje dag kl. 15.00, men det finns alltid en tränare på plats till kl. 
16:00, så barnen kan stanna kvar till dess. Vi följer med koronasituationen under våren och 
anpassar arrangemangen och gruppstorlekarna enligt de bestämmelser som gäller. Vi genomförde 
förra sommarens läger med korona-arrangemang (flera hallar, flera ledare och mindre grupper) 
och vi är beredda att arrangera lägren på samma säkra sätt.  
 
PRIS OCH ANMÄLAN 
Priset för lägret är 170€/vecka. I detta skede tar vi bindande anmälningar. Fakturan för lägret 
skickas senare på våren. I priset ingår 1 mellanmål/dag, 1 lunch/dag, lägerskjorta och försäkring.  
 
Anmälan sker via dessa länkar:  
 
Anmälan till lägervecka 1 (7-11.6.2021)     
 
Anmälan till lägervecka 2 (14-18.6.2021)   
 
AVBOKNINGVILLKOR 
Anmälan är bindande. Fakturan skickas senare på våren på basen av anmälningar. Ifall man måste 
avboka sitt lägerdeltagande pga skada eller sjukdom kan man få tillbaka 75% av deltagaravgiften 
mot ett läkarintyg. I övriga avbokningsfall återbetalas inte deltagaravgiften (även om man inte kan 
närvara under lägrets alla dagar betalar man hela deltagaravgiften).    
 
 
KONTAKT OCH FRÅGOR 
Anna Airava, anna@dicken.fi, 050-530 8325 

   
 

Välkommen på Dickens roliga sommarläger! 
 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/KN4OXK/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/WJLF0T/

