PL/PA KURSUS
Kære Tropleder
Du sidder nu med indbydelsen til årets PL/PA Kursus, som afholdes i weekenden d. 4. - 6.
november 2016.
Kurset henvender sig til spejdere i troppen. Det er både for PL/PA’er, men det er også for spejdere
der gerne vil have mere ud af spejderarbejdet. Altså behøver man ikke at være PL/PA’er, for at
deltage og få udbytte af kurset.
Det er ikke et krav at have gennemført Modul 1 for at deltage på de andre moduler, da
aldersforskellen kan blive stor, hvis man som 14 årig tager Modul 1 – men er du i tvivl, så ring eller
skriv til mig.
Igen i år vil det være muligt at deltage på Modul 4, hvor spejdernes færdigheder vil blive sat på en
prøve. Deltagere på Modul 4 starter ikke i Paradishytten.
Efter d. 28. oktober vil alle deltagere modtage et deltagerbrev på e-mail.
Her vil de sidste oplysninger fremgå – blandt andet mødested og tid for Modul 4.
Praktiske Oplysninger:
1. Alderskrav for at deltage på kurset er sat til minimum 12 år. Dette er gjort for at både
spejdere og medkursister vil få mest muligt ud af kurset. Modul 4 er fra 15-17 år.
2. Prisen for kurset er kr. 350,00 og beløbet vil blive opkrævet direkte ved gruppens kasserer
efter kurset, hvortil en tilskudsberettiget kvittering for kurset også vil blive tilsendt.
3. Afbud meldes til mig hurtigst muligt. Ved afbud efter sidste tilmeldingsfrist, opkræves der
fuld deltagerbetaling.
4. Tilmeldingerne sker ved at udfylde vores elektroniske tilmeldingsblanket på
www.flexbillet.dk/gudenaa-distrikt
5. Tilmeldingsfrist er fredag d. 28. oktober 2016 kl. 20.00.
6. Hytten sætter et maksimum for antal deltagere. Tilmelding lukker når dette maksimum er
nået dog senest d. 28. oktober.
7. På indbydelserne er der lavet plads til, at du kan skrive på, hvornår gruppen skal have
tilmeldingen retur og hvad den enkelte spejder evt. selv skal betale for at deltage.
8. Hvis du har spørgsmål vedr. kurset eller andet, der kunne være relevant, så er du
velkommen til at kontakte mig.
De bedste Spejderhilsner
Michael Jensen (Kursusleder)
Funder Tværvej 41
8600 Silkeborg
E-Mail Adresse MJSpejder@gmail.com
Tlf. nr. 6169 8427

