Hvordan tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig ved at aflevere tilmeldingsseddelen nedenfor til din
Tropleder, dette skal dog gøres senest d. 28. september 2020
Tilmeldingen sker efter ”først til mølle” princippet – så vær hurtig!!

Betaling:

Din betaling for deltagelse på dette kursus vil være kr. __________
Som du afleverer sammen med tilmeldingen til din leder.

Stedet:

Paradishytten
Paradisvejen 62, Virklund
8600 Silkeborg
Tlf. på lejren: 60 44 70 38

Ønsker du yderligere
Informationer?
Kursusledere: Josefine Majgaard Olesen
og Anders Birk Andersen
Tlf. +45 60 44 70 38

Tilmelding til PL/PA d. 6. – 8. november 2020.

Paradishytten, Silkeborg

Jeg ønsker at deltage på: (Sæt kryds)
Modul 1: [ ]

Modul 2: [ ]

Modul 3: [ ]

Modul 4: [ ]

Navn:________________________________________________________
Fødselsdag:_________________ Gruppe:___________________________
E-mail adresse:_________________________________________________
Jeg giver hermed tilladelse til, at der må tages billeder af deltageren, og
disse må offentliggøres i forbindelses med PR mm.: JA: [ ]

Nej: [ ]

Forældre / værges underskrift:____________________________________
Forældre / værges tlf. under kurset:________________________________
Særlige behov, såsom allergi, medicin, ADHD eller andet:
___________________________________________________________________
_______________________________________________________

PL/PA 2020
Fredag d. 6. november kl. 19.00 Søndag d. 8. november kl. 15.00

Det fedeste weekendkursus!
MODUL 4 ER
TILBAGE!

Særligt omkring PL/PA 2020
Pga. hele COVID-19-situationen, vil PL/PA i år være anderledes
end det tidligere har været. Der vil ikke være plads til lige så
mange deltagere, og pladserne vil blive fordelt efter først til
mølle. Desuden vil alle deltagere på modul 3, skulle sove i telt.
Vi, i staben, holder os løbende opdateret på gældende
retningslinjer og afholder kurset herefter.

De 4 Moduler
Kurset er i år delt op i 4 moduler. Er du i tvivl om hvilket modul der passer til dig, så kontakt din tropleder.

Modul 1 (12-13 år)
Dette er kursusmodulet, hvor der er fokus på
4 af spejdermetodens principper: patruljesystemet, learning by doing, spejderlov- og løfte og leg for livet!

Modul 2 (13-14 år)
Dette er kursusmodulet, hvor der er fokus på 4
af spejdermetodens principper: livet i naturen,
fantasirammer, det fremadskridende program
og mødet mellem børn og voksne!

Modul 3 (14-15 år)

Lidt om PL-PA:
PL-PA er et weekendkursus for alle, om du er kommende og
nuværende patruljeledere og -assistenter eller bare gerne vil
blive bedre til patruljeledelse og planlægning. På kurset
samarbejder du med din patrulje for at blive bedre til:
Hvordan du planlægger dit næste spejderprojekt
Hvordan du leder din patrulje
Hvordan du får idéer til det daglige patruljearbejde

På modul 3 kommer du til at arbejde med Paletten, og hvordan du bruger den til at planlægge
og udføre dine spejderaktiviteter!
OBS: pga. COVID-19-retningslinjer skal alle på
modul 3 sove i telt

Modul 4 (15-17 år)
Er for dig som ikke kan få nok af spejder! Her
sætter du dig selv og dine evner på prøve, på
dette ultimative modul! Oppakning er noget man
bærer, konflikter er til for at blive løst og telte er
for luksus-spejdere!

