Prova-på-läger
Den 11-13 februari inbjuds alla sökande till Village till ett prova-på-läger.
Det är en obligatorisk del av ansökan att delta under helgen.
Boka in datumen redan nu!
Uttagningen till våra läger görs genom lottning. Denna sker efter
prova-på-lägret och därefter meddelas de barn som blivit uttagna.

Möjligheter för de som är 16+
För de som är 16 år eller äldre går det att söka till individuella platser
(inte som en del av en delegation) på nationell nivå.
För de som är 21 år eller äldre finns det möjlighet att vara ledare för en
av våra delegationer eller projektledare för de läger vi arrangerar själva.
Kontakta gärna oss om ni har frågor kring detta!

Mer information
För att få mer information är ni välkomna på en av våra
informationsträffar den 24, 26 eller 29 januari.

USA
Slovenien
Tyskland

Ni kan också nå oss genom vår hemsida eller våra sociala medier.

cisv.se/bastad-bjare

bastad-bjare@cisv.se

CISV Båstad-Bjäre

@cisvbastadbjare

Internationella läger

VI HAR PLATSER FÖR ALLA SOM ÄR 11 ÅR ELLER ÄLDRE.
KOM PÅ EN AV VÅRA INFORMATIONSTRÄFFAR FÖR MER INFORMATION!

Vad är CISV?

Hur funkar det?

Vart kan man åka?

CISV är en partipolitiskt och religiöst obunden
ungdomsorganisation. Sedan 1951 har vi genomfört drygt
7 000 internationella läger och projekt med 300 000
deltagare. CISV Sweden har ca 1 600 medlemmar.

Dagarna på ett CISV-läger fylls av olika lekar
och aktiviteter där alla deltar tillsammans.
Syftet är samarbete samt interkulturell
förståelse, kommunikation och vänskap. Även
om barnen är olika på många sätt, t.ex. när det
gäller språk (engelska används som lägerspråk)
och kultur är olikheterna inget som hindrar
dem från att skaffa vänner för livet!

Varje år arrangeras ett flertal läger
runtom i världen. CISV Båstad-Bjäre
har bjudits in att delta på följande
läger under sommaren 2022:

CISV finns på mer än 200 platser i 68 olika länder; i Båstad,
Barcelona, Buenos Aires, osv. Vi är en demokratisk
organisation som bygger på samarbete och ideellt
engagemang. Överallt och ständigt skapar vi nya läger
och projekt. Tillsammans har vi bestämt oss för att det
går skapa en bättre värld, ett litet steg i taget.

Village - 11 år (28 dagar)
Nova Gorica, Slovenien
Dallas/Ft. Worth, USA
Youth Meeting - 12-13 år (8 dagar)
Köln, Tyskland
Step Up - 14 år (23 dagar)
Berlin, Tyskland

Informationsträffar
För att söka till ett av våra läger behöver ni
medverka på en av våra informationsträffar. På
informationsträffen får ni ytterligare information
om CISV, våra olika läger och hur ansökan går till.

Vad kostar det?

Hör gärna av er till oss om ni har några specifika
frågor. Kontaktuppgifter finns på baksidan.
DIGITALT
24 januari 19:00 - 20:30
26 januari 19:00 - 20:30
meet.g

BÅSTAD (Musteriet, Musterivägen 4)
29 januari 15:00 - 16:30

Åldersgränser
om /
oogle.c

rr-sib
fao-ug

För att delta på ett program med CISV ska
barnet fylla rätt ålder under 2022. Det
innebär att alla födda 2011 får delta på
Village och de som är födda 2008 får delta
på det Step Up vi blivit inbjudna till.
Undantag: På grund av pandemin får även
barn födda 2010 söka till Village 2022.

Alla deltagare betalar en
deltagaravgift beroende på hur långt
lägret är. I denna avgift ingår husrum,
mat och utflykter under lägrets gång.
För de som åker på Village ordnar vår
lokalförening även med resan och
den är inkluderad i kostnaden.
Village (inkl. resa)
Inom Europa: 11 000 kr
Utom Europa: 15 000 kr
Youth Meeting: 3 000 kr
Step Up: 4 500 kr

