SOMMERCAMP - REGLER:
ELEKTRONIK: SceneKunst har i mange år kørt sommercamps uden elektronik.
Dvs telefoner, ipads, ipods og andre spil skal blive hjemme. Det valg
har vi taget for at fremme samværet, og selvom det godt kan være
udfordrende den første dag, har vi kun gode resultater med det. Elever
kan ringe hjem hvis de får brug for det, men generelt skal man som
forældre indstille sig på at man ikke hører noget.
MADLAVNING: Fælles opgaver som madlavning (sammen med en kok), opvask,
rengøring osv. fordeles på tværs af alle aldersgrupper.
Ved ankomst vil I få tildelt en madgruppe og tider hvor elever skal stå
for tilberedning af maden og oprydning efter måltiderne.
TELEFON NUMRE TIL LEDER PÅ CAMPEN:
Uge 30: Rene 2554 9192
SLIKBUTIK:
Hver eftermiddag er der en slikbutik – vi har sat en grænse ved 20 kr.
per dag, men de fleste køber mindre.
LOMMEPENGE: Vi anbefaler max 200 kr. per barn. Lommepenge er til
slikbutikken, til en bus hvis vejret er godt og vi kan bade, og til en
is når vi går en tur.
BILLEDER/VIDEO: I løbet af ugen vil der blive taget billeder/videoer.
Vi gør opmærksom på, at billederne/videoerne eventuelt vil blive brugt
på vores hjemmeside og facebook fanside, samt i bloggen.
FORSIKRING/ TYVERI /ULYKKE: Deltagere i SceneKunst og Camps er under
samme forsikringsbetingelser, som ved øvrig deltagelse i foreningsidræt,
hvilket bl.a. indebærer at evt. tyveri fra en deltager eller ved
ulykker, skal det anmeldes til forældrenes egen forsikring. SceneKunst
tager ikke ansvar for jeres ejendele.
BESØG: Besøg er ikke tilladt. Det forstyrrer de andre børn, samt barnet
der får besøg. Det er heller ikke tilladt at tage hjem for at deltage i
et arrangement (fx fødselsdag/studentergilde mm.) og så komme tilbage.
SOCIALT: Det er selvfølgelig nødvendigt at alle elever opfører sig
ordentligt overfor hinanden, lærerne og huset. Hvis andet sker, medfører
det hjemsendelse, efter 1. Advarsel.
AFBUD: Depositum bliver ikke refunderet. Restbeløbet bliver refunderet
op til 1. måned før campen starter, derefter bliver det ikke refunderet,
medmindre vi kan sælge pladsen til en anden. Hvis eleven tager hjem i
løbet af campen er der ingen tilbagebetaling.

