Läger
Eldis 22 är brandkårsundomarnas internationella
utbildningsläger som arrangeras på Malms flygfält i
Helsingfors 3.-9.7.2022. Alla brandkårsungdomar i åldern
7-17 år, ungdomsledare och övriga brandkårister kan
delta i lägret. Även funktionärernas barn som är under 7
år är välkomna med på lägret och de kan delta i SkidiEldis
under utbildningarna.
På lägret deltar man på dagen i brandkårsungdomarnas
kurser, övernattar brandkårsvis i tält och åtnjuter fyra
måltider om dagen. I kursutbudet finns alla 21 kurser
från utbildningsprogrammet (antalet kurser är beroende
av antalet svenskspråkiga utbildare). På fritiden kan
man umgås med nya och gamla vänner eller delta i det
organiserade programutbudet.

Eldis 22 är ett diskrimine-

Lägeravgift
Lägeravgiften är 170€/pers och inkluderar
goda måltider, kvalitativ utbildning, angenämt
fritidsprogram och givetvis en läger t-skjorta.
Åt de som anmäler sig före årsskiftet utlovas en
överraskningsgåva då man anländer till lägret.

ringsfritt område och det
har uppgjorts direktiv för
förhindrandet av mobbning
och trakasserier samt hur
man tar tag i det.

Skidi brankkare under 7 år deltar i Eldis 22 lägret till ett pris på 50€/barn, tillsammans
med en förälder.
Om man inte kan delta i lägret hela veckan, så kan man även delta en eller två dagar till
ett dagspris på 35€/pers. I detta pris är inte läger t-skjortan inräknad.

registrering
Till Eldis 22 anmäler man sig genom HAKA

1.10.2021–31.3.2022.
De brandkårer som inte använder HAKA,
uppmanas anmäla sig till lägret på annat sätt.

Till Brandkårslägrets skriftskola anmäler man sig undantagsvis 1.10-31.10.2021
och till räddningsväsendets grundkurs 1.10-15.12.2021

Vårdnadshavare
vänner och bekanta kan besöka Eldis 22 lägret under
besöksdagen som är onsdagen
6.7.2022.

Gällande anmälningarna
publiceras en separat anvisning
på lägrets hemsidor
(www.palokuntaleirit.fi)
under september månad.

Bli fadderbrandkår!
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Skulle din brandkår vilja fungera som fadderbrandkår åt unga från en annan brandkår vars
vuxna inte kan delta på Eldis 22 lägret?
Om du blev intresserad, skicka et fritt formulerat
e-postmeddelande till juuso.gardemeister@eldis22.fi
snarast så vi får fadderverksamheten i gång!

Följ oss på sociala medier

@ PalomiesSami
Vi har glädjen att få med
YouTubaren Palomies Sami i
lägerprojektet!
Sami har lovat att besöka
lägret och att stöda
lägerprojektet som
lägerorganisationens
samarbetspartner

@Palokuntaleirit

Kolla Palomies Samis
videor på YouTube!

Lägret sponsoreras av

