Vandel Camp 2016
For 5. og 6. klasse elever.

22. og 23. marts.
Tirsdag og onsdag i påskeferien.

Fede dage på en efterskole.
Med fodbold, teater, design, håndbold og musik
og andre spændende aktiviteter.

Hvad er Vandel Camp?
Vandel Camp er to dage fuld af oplevelser, som giver et indblik i livet på en efterskole. Dagene
er programlagt med sjove og udfordrende aktiviteter i faste og trygge rammer. På Vandel
Camp skal man vælge mellem 5 linjer, håndbold, fodbold, teater, musik og design som
hovedaktivitet, men derudover er der mange andre aktiviteter. På Vandel Camp skal man
kunne lide at lege, spille, konkurrere, bevæge sig og have lyst til at være sammen med
jævnaldrende.
Deltagerne indkvarteres i klasseværelser på efterskolen, og spiser sundt og varieret i skolens
spisesal.
Dagene ledes af uddannede, engagerede lærere sammen med efterskoleeleverne. Der vil være
tilsyn hele døgnet.
Vi brænder for legen, spillet og efterskolelivet, og for at give deltagerne en uforglemmelig
oplevelse. Det sociale liv, nye venskaber og fællesskabet er målet - leg og idræt er midlet.
Hvem kan deltage?
Alle drenge og piger, der går i 5. kl. eller 6. kl. i skoleåret 2015/2016.
Hvem er vi?
Vandel Efterskole, er en efterskole der vægter forskelligheden højt, vi har derfor 5 linjefag,
håndbold, fodbold, design, teater og musik, hvor man arbejder seriøst og målrettet på at
dygtiggøre sig. Alle elever har også gymnastik.

Tidsplan

Se mere på skolens hjemmeside

Tirsdag fra kl. 9.00 til onsdag kl. 14.00

www.vandelefterskole.dk à Camp

Sted:
Vandel efterskole
Grindstedvej 37
7184 Vandel
7588 5033
Pris: 350 kr.
Dækker alle måltider, 1 drikkedunk og 1 Adidas spilletrøje.
Vandel efterskole
Grindstedvej 37
7184 Vandel
7588 5033
Tilmelding:
www.Vandelefterskole.dk. FØRST TIL
MØLLE PRINCIP eller
Tilmelding og betaling på kontonummer:
9402 0009043764,
Senest den 5. marts 2016.
Husk at medbringe sovepose, liggeunderlag, toiletgrej, håndklæde, ude - og indendørs sko,
træningstøj, varmt tøj til udendørsaktiviteter, sportstøj, sygesikringsbevis. Du må også gerne
medbringe din bold.
Regler
Det er vigtigt for at få en god uge, at deltagere på Vandel Camp møder op med en positiv
indstilling. Dette indebærer, at man behandler andre deltagere samt instruktører ordentligt og
med respekt. Derudover skal følgende regler overholdes:
•
•
•
•
•
•

•

Al rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt på Vandel Camp.
Det er tilladt at medbringe mobiltelefon. Ved ankomsten orienteres der om regler for
brug på Vandel Camp.
Der skal være ro på soveområderne imellem kl. 22.15 og 08.00.
Det forventes at alle møder op til alle fællesarrangementer.
På Vandel Camp kan der gives gule kort, der betyder advarsel, og røde kort, der
betyder hjemsendelse.
Vandel Camp forbeholder sig ret til hjemsendelse af deltagere, hvilket betyder, at
deltagernes forældre skal opgive et telefonnummer, der kan ringes til i tilfælde af at det
er nødvendigt at hjemsende en deltager. Ved uddeling af gult kort vil forældrene blive
kontaktet af Vandel Camp. Deltagergebyret vil ikke blive refunderet i tilfælde af
hjemsendelse.
Deltagere er forpligtet til selv at betale ved ødelæggelse af skolens inventar.

I tilfælde af uheld/skader vil en instruktør altid tage med på skadestue eller sygehus.
Har I spørgsmål, kommentarer e.l. inden Vandel Campens afvikling, er I velkomne til
at kontakte lærere på Vandel Efterskole.

