Plan 2019
PLan er patruljelederkurser for alle 12-16 årige spejdere. Kurserne ligger i efterårsferien, og
de er alt andet end efterårsgrå og kedelige.
Det er ét stort skud energi til dit spejderliv. Ugen er tætpakket med uforudsigelighed, fede oplevelser og
nye venner - alt sammen noget der gør indtryk i en sådan grad, at du ikke glemmer det lige med det
samme.
Deltagerbetingelser
Dato
•
•

PLan-start: Søndag d. 13. oktober – fredag d. 18. oktober
PLan 1 + 2 + 3: Søndag d. 13. oktober – lørdag d. 19. oktober

OBS! Du skal kunne deltage på hele kurset.
Alder
•
•
•
•

På PLan-start skal du fylde 12 eller 13 år i 2019.
På PLan 1 skal du fylde 13 eller 14 år i 2019.
På PLan 2 skal du fylde 14 eller 15 år i 2019.
På PLan 3 skal du fylde 15 eller 16 år i 2019 og stadig være tropsspejder.

(Hvis du fx er 13 år, kan du altså både tilmelde dig PLan-start og PLan 1.)
Vælg det kursus, der passer bedst til dig og dit niveau.
Kursusvalg (regler for deltagelse)
•
•
•

Du skal ønske mindst to kurser og kan ønske så mange du vil inden for din aldersgruppe.
Du kan ikke prioritere dine ønsker. Dvs. at alle dine kursusønsker er ligestillede ved tilmelding.
Du kan ikke deltage på samme kursustype (fx PLan1) flere gange, ligesom du heller ikke kan tage på
kursus hos det samme kursusteam flere gange.

Flere ønsker = større chance for at komme af sted
Du kan kun komme på et kursus, du har ønsket. Jo flere kurser, du ønsker, jo større chance har du altså for
at komme af sted. Modsat får du ikke tilbudt et andet kursus, hvis de kurser du har ønsket, er fyldt op, men
kommer i stedet på venteliste.

PLan kurser 2019

Tilmelding
Sidste mulighed for tilmelding er tirsdag d. 3. september kl. 12.00. Tilmelding foregår i Medlemsservice.
Tilmelder du dig efter d. 3. september kommer du automatisk på venteliste og bliver kontaktet, såfremt der
bliver en ledig plads til dig.
Hvornår ved jeg, om jeg er kommet på et kursus?
Senest i starten af uge 38 kan du i Medlemsservice se, hvilket kursus du er blevet tildelt – eller om du evt.
står på venteliste på ‘Min side’. Er du så uheldig, at alle pladserne på dine kursusønsker er fyldt op, kommer
du automatisk på venteliste og får besked, hvis der bliver en plads til dig.
Hvis du ikke ønsker at deltage på det kursus, du har fået tildelt, har du ikke mulighed for at blive skrevet på
venteliste til andre kurser men bliver derimod afmeldt PLan 2019.

Kursuspris og betaling
Når du tilmelder sig kurset skal man skrive ”Hardeknud” som betaler. Når du kommer hjem fra kurset, skal
du på førstkommende spejdermøde medbringe en kopi af dit kursusbevis.
Skulle du være i den situation, at du bliver forhindret i at gennemføre kurset, og er nødsaget til at tage
hjem før tid, skal du selv betale for kurset.
Mad er inkluderet i kurset. Du skal derfor kun selv betale for transport til og fra kurset. Dette refunderes
ikke af Hardeknud.
HAR DU SPØRGSMÅL TIL PLAN?
Så er du mere end velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Tropsledelsen

