Arr: Pingstkyrkan i Tenhult

Välkommen med på ett
familjevänligt skidläger för alla åldrar!
På grund av begränsat antal platser vänder sig lägret i första hand till de familjer
som bor i Tenhultsområdet och/eller har anknytning till församlingens barnverksamhet eller Pingstliljans förskola.

NÄR:

Söndag kväll 14 feb – fredag förmiddag 19 feb

ÅLDER:

Alla som vill! Vuxna tar hand om de barn man har med sig

PRIS:

Barn 0-4 år: Gratis
Barn 5-12 år: 1100 kr
Vuxen (13 år och uppåt): 2300 kr

Vid anmälan efter 18/12 tillkommer 200 kr/person

Följande är fritt val:
Slutstädning: 100 kr/rum
Lakan och handdukar: 100 kr/set
I priset ingår: Boende och mat.
Trunnagårdens personal lagar all mat. Resa och liftkort tillkommer.
För liftkortspriser se www.orsagronklitt.se. För rabatterat pris erbjuder vi i samband med platsbekräftelsen en gruppbeställning av liftkort.
RESA:

Resan sker med egna bilar. Vi uppmuntrar till samåkning, men de
Covid-restriktioner som gäller vid tiden för avresan avgör om det är
lämpligt eller ej.

PLATS:

Vi bor på Trunnagården, en lägergård i Orsa och åker skidor i Grönklitt, ca 20 minuters bilresa från Orsa.

UPPLÄGG: ORSA ´21 är ett familjevänligt skidläger för alla åldrar. Dagarna kommer att fyllas av skidåkning, lekar, aktiviteter, gemenskap, god mat
och samlingar med samtal, bön, Bibel och lovsång.
Vi äter frukost, kvällsmiddag och kvällsfika på Trunnagåden. Till backen har vi med oss bredda mackor.
Städningen hjälps vi alla åt med, så att det är lika fint när
vi åker som när vi kom.
Vi gör lägret tillsammans, det innebär att vi alla kan få
någon uppgift att hjälpa till med under veckan.

ANMÄLAN:
Görs via ett anmälningsformulär som du hittar på www.tenhult.pingst.se senast
söndagen den 18/12 2020. (Datumet ligger tidigt i år pga Trunnagårdens avbokningspolicy med anledning av Covid-19.)
Pingst Tenhults policy för behandling av personuppgifter (GDPR) hittar du på församlingens
hemsida. Pingst Tenhult kommer att spara din anmälan 2 år för fortsatt kontakt.

PLATSBEKRÄFTELSE kommer senast under vecka 2. Där går det även att läsa om
hur du betalar in avgiften, vad du behöver ha med dig, mer detaljerat kring tider
för start och slut och annan bra information.
STIPENDIER finns att söka vid behov av ekonomiskt stöd. Maila eller ring
Caroline Karlsson för information och för att göra en ansökan.

Särskild information om Orsalägret med anledning av Covid-19
Orsa 21 är som säkert alla förstår svårare att planera denna gång pga rådande
pandemi. Vår ambition och vilja är att kunna genomföra lägret. Givet omständigheterna är det viktigt att ni vid anmälan tagit del av och godkänt följande:
• Lägret kan komma att behöva ställas in med både längre och kortare varsel baserat på läget med Covid. Om vi som församling beslutar att ställa in
lägret så betalar alla deltagare enligt Trunnagårdens avbokningspolicy, se
nedan:
• Avbokning fram till 2021-01-01: gratis avbokning
• Avbokning från 2021-01-02 till 2021-01-31: 20% betalas
• Avbokning från 2021-02-01 till 2021-02-19: 50% betalas
• Skulle regeringen fatta beslut om att ingen får resa inom landet tas
ingen utgift ut från Trunnagården.
Avbokningspolicyn gäller också om du som privatperson av någon anledning
behöver avboka.
Ett tips är också att se över villkoren i din hemförsäkring.
• Om du eller någon i din familj får symptom, även lindriga, på Covid-19
måste ni åka hem från lägret. Allt för att förhindra en ev smittspridning i
gruppen men även på Trunnagården.
Viktigt att veta: Genom din anmälan till lägret samtycker du till ovanstående villkor.
/ Planeringsgruppen genom Caroline Karlsson

FRÅGOR? Kontakta
Caroline Karlsson, Koordinator Barn och Familj
caroline.karlsson@tenhult.pingst.se
0727-259996

