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Kære deltager
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal mødes på årets Ferie Camp i Randers.
Vi håber, at du får en god og oplevelsesrig uge med masser af aktiviteter.
Af praktiske ting i forbindelse med ankomst og ophold kan nævnes:

Indskrivning starter mandag den 9. juli kl. 10
Adressen er: Mariagervej 180, 8920 Randers NV
Der er ingen adgang til pladsen før mandag
Du skal selv medbringe
Telt
Sovepose/liggeunderlag
Sportstøj/-sko (der er mange muligheder for idræt i ugens løb, bl.a.
UL, børne OL og fodboldskole
Tøj og fodtøj til al slags vejr (selvom det er utænkeligt, at det regner
i den uge)
Solcreme
Mobiloplader
Sygesikringsbevis og evt. medicin
Se også vedlagte retningslinjer for deltagelse.
Er du i tvivl om noget, kan du ALTID spørge os eller se på vores INFO tavle
v/ infoteltet. Du kan også ringe til os på tlf. 75 92 40 00.

Vi sørger for buskørsel fra Randers banegård til Ferie Campen
mandag fra kl. ca. 9.30-14. Bussen kører flere gange i timen.
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Retningslinjer for Ferie Camp 2018:
Landsforeningen af VæreSteders ferietilbud er en mulighed for oplevelser, aktiviteter og
fællesskab for alle tilmeldte; børn, voksne og ældre. På Ferie Campen deltager mennesker
fra en meget bred vifte af væresteder, forsorgshjem, jobcentre og andre med meget forskellige baggrunde. Vi lægger stor vægt på, at alle skal føle sig velkomne og godt tilpas, og
derfor beder vi vores gæster om at bidrage aktivt til den gode stemning og fællesskabet.
For os tæller adfærden. Derfor accepterer vi, at nogle mennesker har behov for medicin
eller en funktionspromille for at kunne deltage. Alkohol- og stofpåvirket adfærd ud over
”lavest mulige funktionspromille” accepteres ikke.
Indtagelse af rusmidler må ikke finde sted på de fællesarealer, sportsarenaer, lejrpladser og
festarealer, hvorpå arrangementet afvikles.
Lægeordineret medicin/medikament er tilladt og kan opbevares hos arrangøren efter aftale.
Pga. af ovenstående ”lavest mulige funktionspromille”, vil der være mulighed for ”øl-pårecept”. Disse bliver opbevaret hos arrangøren og udleveres i forbindelse med anden medicinudlevering.
Hunde skal altid føres i snor, ligesom efterladenskaber straks skal fjernes. Det er naturligvis
en selvfølge, at hunden er vant til at omgåes mange mennesker. Som tidligere oplyst fraråder vi, at du tager hund med, da arealerne ikke er særlig hundevenlige.
Anvisninger fra arrangøren, officials og holdledere skal efterleves. Sanktioner som følge
af overtrædelse af retningslinjerne (for eksempel bortvisning) kan dog kun iværksættes af
LVS’ faste personale.
Ovenstående retningslinjer er gældende for både Ferie Campen og Udsatte Legene.
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Foreløbigt program
Foruden nedenstående aktiviteter i Ferie Camp ugen, vil der hver dag foregå aktiviteter i
Børne-, Krea- og Ungetelt, samt i E-sport container. Desuden vil der hver dag være åbent i
hundebørnehaven.

Tirsdag d. 10. juli
• Morgenmad kl. 06.45-08.30
• Djurs Sommerland udflugt kl. 07.45 (sidste
bus kører kl. 08.30)
• Aftensmad kl. 17.30-19.00
• Udsatte Lege åbningsceremoni, indmarch
og turneringsstart fra kl. 19.00
• Koncert m. Rock Nalle and the Crazy Ivans
kl. 20.00
Onsdag d. 11. juli
• Morgenmad kl. 07.30-09.00
• Klatretur for unge (13-17 år)
• Fodboldskole for børn
• Frokost kl. 11.30-13.00
• Vendepunktsdag kl. 14.45
• 1500 i ét fælles Ferie Camp kor styret af
Jacob Haugaard kl. 16.30
• Karaoke for voksne ved Frank Clifforth kl.
19.00

Torsdag d. 12. juli
• Morgenmad kl. 07.30-09.00
• Atletikskole for børn
• GEO tracking for unge
• Frokost kl. 11.30-13.00
• Cirkusforestilling og -skole
• Aftensmad kl. 17.30-19.00
• Børne-MGP ved Frank Clifforth
Fredag d. 13. juli
• Morgenmad kl. 07.30-09.00
• Skakskole for børn
• Kanotur for unge
• Frokost kl. 11.30-13.00
• UL-turneringer præmieoverrækkelse kl. 19.00
• Koncert m. Festgarantien kl. 20.00
Lørdag d. 14. juli
• Morgenmad kl. 07.30-09.00
• Frokost kl. kl. 11.30-13.00
• Nak og Æd kl. 14.00
Søndag d. 15. juli
• Morgenmad kl. 07.30-09.00
• Afrejse senest kl. 10.00
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Mandag d. 9. juli
• Ankomst fra kl. 10.00
• Frokost kl. 11.30-13.00
• Store Nørd show kl. 15.00
• Hestevognstur i Nordre Fælled kl. 16.4520.45
• Aftensmad kl. 17.30-19.00
• Velkomst kl. 18.15
• Koncert m. Jes Holtsø kl. 20.00
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