Avdelning Samuraisillen
Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Nyhetsbrev 5 - Bussresan
Hej!
Hoppas att alla har det bra i solskenet, dagarna går och vi kommer allt närmre den 19e juli.
Ett roligt sätt att börja resan på är att åka buss tillsammans med sin avdelning till Kastrup.
Redan nu är det dags att definitivanmäla sig till den gemensamma bussresan som ska ta oss till
och från Kastrup den 19/7 respektive den 14/8.

När
Bussen kommer att gå till Kastrup ifrån Göteborg på förmiddagen den 19/7.
Exakt tidpunkt meddelas senare.
Bussen går hem ifrån Kastrup efter att vi landat och det som hör där till den 14/8.

Var
Avgångsplatsen är inte spikad ännu mer än att vi åker ifrån Göteborg.

Pris
Priset kommer att ligga mellan 600-800 kronor tur och retur per person.
Exakt prisuppgift styrs av hur många som åker med bussarna och meddelas efter sista
anmälningsdag. Alltså, ju fler som åker med desto billigare blir resan.
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Anmälan
Anmäl dig via resajapan.axaco.se och följ instruktionerna där.
Vi samverkar med avdelningen Svenska Bär som vi också åker tillsammans med.
Vi önskar din anmälan senast 30/4, anmälan är bindande.
En faktura skickas till den e-post som du angett i anmälan efter sista anmälningsdag.

Specialkost, sjukdomar och mediciner
På grund av brister i det centrala anmälningssystemet kan vi inte få ut listor på eventuell
specialkost, sjukdomar och mediciner. Vi måste därför be er om att fylla i detta så att vi
avdelningsledare har det tillgängligt även när vi står utan internetförbindelse. Om du behöver
ändra/komplettera uppgifter, glöm inte att även göra det i det centrala registret
reg.japan2015.scout.se.

Frågor
Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss,
Maila oss på: samuraisillen@hotmail.com

Hälsningar
Johan, Lina, Alexander och Peter
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