VELKOMMEN TIL ADVENTURE CAMP 2020
Vi glæder os til at se jer

Praktiske informationer
Mandag d. 6. juli til fredag d. 10. juli.
De fastlagte aktiviteter foregår fra kl. 9.00 til 15.00 hver dag, men der er mulighed for pasning
allerede fra kl. 7.30 til 9.00 og igen fra 15.00 til 17.00.
Fordi dagsprogrammet starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.00, og somme tider ikke foregår ved
hytten, betyder det, at barnet skal være mødt og klar til aktivitet kl. 8.50, og først kan hentes
fra kl. 15.10.

Adresse og parkeringsmuligheder
Hver morgen mødes vi ved Birkehytten (se kortet herunder). Vi slutter samme sted om
eftermiddagen. Dagsaktiviteten kan godt foregå andre steder end ved hytten, men vi er altid
tilbage ved hytten senest kl. 15.00 - Adresse: Karpevænget 5, 3460 Birkerød
OBS!
I må IKKE køre helt ned til hytten! Pga. dårlige tilkørselsforhold, beder vi forældre om at parkere
ved parkeringspladsen på hjørnet af Karpevænget og Biskop Svanes Vej (den gule cirkel på
kortet), og gå de sidste 200 meter hen til hytten (den grønne cirkel), hvor vi vil tage imod jer.

Ugens program
Ugens program byder på en tur Jorden rundt, hvor vi skal på en opdagelsesrejse
sammen med Finn i hans luftballon for at hjælpe ham med at finde sin forsvundne
tvillingebror Holger. Vi rejser Jorden rundt og besøger en masse lande og verdensdele
for at finde Holger. Vi glæder os til at tage dig med på denne tur. Her nedenfor kan I
læse mere om ugens program og alle de spændende ting, vi skal lave.
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Coronaretningslinjer
På Adventure Camp er vi opmærksomme på god hygiejne med fokus på hosteteknik,
håndhygiejne og kontaktpunkter. Derfor skal deltagerne vaskes/spritte hænder ved
ankomst på Adventure camp, før frokost og gerne ved afhentning, desuden vil
toiletterne og kontaktflader blive gjort rent flere gange dagligt af lederne. Hvis jeres
børn viser tegn på symptomer (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed
og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse
eller løbenæse) for Corona, skal barnet blive hjemme. I må meget gerne give os besked,
hvis dit barn er blevet syg og holder sig hjemme.
Patruljer
Grundet Corona har vi valgt at inddele deltagerne i patruljer, så vi kan overholde
afstandskravene. En patrulje er et mindre hold på ca. 10 personer. Vi inddeler holdene på
forhånd, og deltagerne bliver blandet lidt på tværs af køn og skole, men deltagerne er sammen
med andre jævnaldrende, da det giver den bedste læring og oplevelser for børnene. Deltagerne
vil være i deres patruljer under aktiviteterne og under frokost. Vi vil have fokus på at skabe et
godt sammenhold i patruljen og mulighed for at venskaber blomstrer.

Husk hver dag:
→ Praktisk tøj, der gerne må blive beskidt. Vi er udendørs hele dagen også når vi spiser
frokost
→ Regntøj
→ God solid madpakke til hele dagen
→ En fyldt drikkedunk
→ At kigge på ugeprogrammet og se om der er noget i skal huske at have med fx badetøj
→ En rygsæk, hvor alt det ovenstående er i
→ At sige hej til lederen med protokollen om morgenen
→ At sige farvel til lederen med protokollen om eftermiddagen
→ At vaske hænder når du kommer, før frokost, når du bliver hentet

Mobiltelefoner
Vi har den politik, at børnene ikke har deres mobiltelefoner med på Adventure Camp. Vi sætter
denne regel af flere grunde; for det første er det enormt upraktisk at skulle passe på sin telefon
hele tiden.
→
→
→
→

Vi accepterer IKKE brug af telefonerne eller andet elektronisk udstyr i løbet af dagen
Det er enormt upraktisk at skulle passe på sin telefon hele tiden
Vi ønsker at deltagerne er engagerede i aktiviteterne og ikke har hovedet i telefonerne
Vi vil gerne sikre os at lederne får kendskab til eventuelle problemer, konflikter mv. som
barnet ellers ville have forsøgt at løse ved at ringe hjem - problemer, vi gerne vil kende til,
så vi kan løse dem, frem for at overse dem
→ Lederne kan kontaktes når som helst i løbet af dagen. (se nedenfor. Opstår der behov for at
barnet ringer hjem, kan barnet låne en af ledernes telefoner)
→ Hvis der er behov for telefonen i forbindelse med afhentning, kan barnet om morgenen
aflevere telefonen til lederne og få den igen, når den skal bruges om eftermiddagen

Følg med
Vi lægger løbende billeder af aktiviteterne op på vores Facebookside, så vi håber
meget at I vil give siden et like og følge med i børnenes eventyr
https://www.facebook.com/AdventureCampBirkegruppen/
Afslutningsvis lægger vi alle billeder fra ugen op på vores hjemmeside, hvor I kan
finde dem og sammen med børnene kigge minder igennem fra en herlig uge.
https://birkegruppen.dk/adventure-camp-2020

For at kunne tage alle disse dejlige billeder af jeres børn, så har vi brug for en fototilladelse fra
jer som forældre. Denne giver udfylder I på oplysningssedlen.
Det er selvfølgelig jeres valg om I vil give tilladelsen, men vi opfordrer jer på det kraftigste at
sige ja, da vi ofte har stået med børn der bliver kede af det når vi siger til dem at vi ikke må tage
billeder af dem og når vi tager det årlige gruppebillede må vi bede dem vi ikke har fototilladelse
fra til at ikke at være med på billedet og det er ikke en sjov oplevelse for hverken børnene eller
os. De bliver tydeligt sat uden for fællesskabet, og det er ikke noget vi ønsker.
Derudover ved vi at det er rigtig fedt for børnene at have billeder af sig selv, som man kan kigge
på når man kommer hjem og fortælle hvad man har lavet.
Vi håber meget på jeres accept og glæder os til at dele en masse dejlige billeder
af glade og energifyldte børn.

Kontakt
Spørgsmål, kommentarer, vigtige oplysninger om barnet mv. rettes til os på
camp@birkegruppen.dk. I løbet af Adventure Camp-ugen kan man komme i kontakt med os på
følgende numre:
Elisabeth: 23 69 53 62
Louise: 24 42 94 28
Fanny: 93 90 34 90

Vi glæder os meget til en fantastisk uge!
Adventure Camp teamet, Birkegruppen

HUSK AT AFLEVERE UDFYLDT
OPLYSNINGSSEDDEL MANDAG MORGEN

