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20
år
Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala Kommun

Information om Sommarläger 2020
För att medverka på lägren måste du vara född
år 2007-2009 (årskurs 4-6)
Sista anmälningsdagen för lägren är den 1 juni 2020
I år utgår alla sommarläger från Lärkans Sportfält.
Ett meddelande skickas via mail/sms till samtliga
efter sista anmälningsdagen där vi anger vilket läger du
erbjuds.
Begränsat deltagarantal till samtliga läger. Om antalet
deltagare blir fler än disponibla platser sker lottning.
Under lägren är samtliga deltagare försäkrade genom
Sala kommun.

Simkunnighet är att kunna doppa huvudet under vattnet samt att kunna simma
minst 200 meter på djupt vatten.
Lämnade uppgifter kommer att registreras i Sala kommuns administrativa system och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).
Under lägerveckorna sker fotografering för nästa års sommarlägerfolder samt
för publicering på vår facebooksida. Om ni inte vill medverka på dessa bilder,
meddela detta på anmälan.
Lägren pågår måndag-fredag 09.00-16.00 om inget annat anges.
För ytterligare information angående sommarläger kontakta:
Ungdomslokalen, tel 0224 - 74 78 52
sommarlager@sala.se
Gå in på www.facebook.com/ungdomslokalen för tidigare års lägerbilder.

Anmäl via kommunens hemsida
http://www.sala.se/sommarlager
Denna anmälan ska innehålla:
Vilket läger ni vill söka till och vilket läger ni vill ha som reserv.
Lägerdeltagarens för och efternamn, personnummer, skola och skolklass samt
ev. allergier, specialkost och liknande.
Vårdnadshavarens namn, adress, personnummer samt telefon och e-post adress.
Ange om deltagaren är simkunnig samt tröjstorlek på läger t-shirten.
Om det inte finns någon möjlighet till att anmälan sker över internet så kan ni
lämna in en skriftlig anmälan på Sala Stadsbibliotek eller
Ungdomslokalen på Täljstenen.
Om ni har problem med att anmäla er via internet så finns det hjälp att få på
Sala Stadsbibliotek eller Medborgarkontoret vid Stora Torget.

Vecka 31
27 - 31 juli
J U B I L
DJUR & NATUR
SKAPANDELÄGER
DATORLÄGER

Vecka 32
3 - 7 augusti
E U M S
FOTOLÄGER
MINITALANG
DANSLÄGER

Vecka 33
10 - 14 augusti
L Ä G E R
EXTREMSPORT
TJEJLÄGER

Jubileumsläger
v. 31, 32 & 33

Lägret där allt kan hända!
I år fyller våra sommarläger 20 år, och detta firar vi med ett stort jubileumsläger som
genomförs tre gånger på raken
under lägerperioden. Här blandar och ger
vi av allt vi har att erbjuda. Det blir t.ex
tävlingar på Lärkans sportfält, strapatser
i naturen, möjligheter att prova olika extremsporter, kanotpaddling och naturligtvis en del bad och lek som hör sommaren
till.
Här ska det finnas nått för alla! Ett stort
läger med många deltagare och möjlighet
att dela upp sig för att få uppleva just det
DU är intresserad av i sommar. Fyll i dina
intressen vid anmälan och hjälp oss
utforma lägren!
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Skapandeläger
Spendera en lägervecka i en kreativ
bubbla. Under en färgrik vecka
blandar vi olika sätt att måla och
skapa med utflykter och svalkande
bad.
Kanske avslutas lägret med en
vernissage för familj och vänner?

v. 31

Djur & Natur
v. 31

Sommaren är perfekt för utomhusliv och på
detta läger blir det mycket av den varan.
Vi spanar efter var naturen i stan håller hus
men ger oss också ut på landet.
Det blir bondgårdsbesök och närkontakt
med djur, men vi glömmer inte bort att leka
och bada!

Sommardisco varje lägervecka

DJ: Luddze!

Datorläger
v. 31

För dig som är intresserad av e-sport,
programmering och nätverk.
Givetvis blir det en del roliga LANspel också. Alla deltagare tar med sig
egna datorer.
Vi ser självklart till att komma ut och
bada om vädret är rätt!

Fotoläger
v. 32

Gillar du att fotografera?
Trivs du i skog och mark?
Vi kombinerar fotografering med friluftsliv
och ger oss ut för att fånga vår omgivning
på bild. Mobilkameror, kompakt- eller system- kamera spelar ingen roll, det är motiven som räknas.
En vecka av bilder avslutas med vernissage.
(Egen kamera medtags på detta läger).

Gillar du att stå på scen?
Vill du öva upp ditt scenframträdande,
träffa likasinnade och prova på att
uppträda för varandra?
Då ska du anmäla dig till mini-talang.
Lägret för alla aspirerande scenartister!

Minitalang
v. 32

Dansläger
v. 32

Vill du prova på att dansa?
Du kanske har dansat förr, eller så är du
helt ny och vill lära dig?
Vi ger oss på allt från street och hiphop till
jazzfunk! Dessutom ger vi oss såklart ut
till bad och lek när andan faller på.

Extremsport
v. 33

Prova på blandade aktiviteter av det
extremare slaget. För dig som gillar fysisk
aktivitet som ger adrenalinkickar.
En hel vecka med olika extremsporter, både
inomhus och utomhus. Ett läger för de våghalsiga som gillar att utmana tyngdlagen.

Tjejläger
v. 33
Ett läger som bara de som identifierar sig
som tjejer och ickebinära kan söka!
En vecka full med häftiga aktiviteter. Vi
siktar på brandövningar tillsammans med
brandkåren, vattenaction, strapatser i skog
och mark, tävlingar, och mycket annat.
Välkommen till vårt nyuppfunna tjejläger!

Vi ses i sommar!

