KVISTOFTA SCOUTKÅR

THE AMAZING RACE:
NORDVÄSTRA
SKÅNE BY ROAD
Är du redo för sommarens äventyr?

30 JUNI - 5 JULI, 2019
Om äventyr och utmaningar är högst upp på sommarens önskelista är
The Amazing Race; Nordvästra Skåne by road sommarlägret du ska åka på!

THE AMAZING RACE

The Amazing Race är ett äventyr där scouterna i patruller tar
sig till olika destinationer runt om i nordvästra skåne, genom
att klara olika utmaningar. Patrullerna strävar efter att
komma först till varje etapps "depåstopp", för att vinna
fördelar. Genom äventyret reser patrullerna genom ett antal
städer, i olika transportlägen (exempelvis cykel, vandring,
tåg.) Under varje etapp får patrullen ledtrådar som tar dem
vidare till nästa ledtråd. Vissa ledtrådar innebär att
patrullerna bara ska ta sig till ett nytt ställe, men vissa
ledtrådar innehåller en uppgift som patrullen gemensamt
eller enskilt ska utföra, för att kunna få nästa ledtråd.

Anmäl er

före 10 Maj, 2019 via anmälningslänk på www.kvistofta.com

Genom ett framgångsrikt insamlingsresultat vid kårens pantinsamlingar har
kostnaden för The Amazing Race kunnat hållas nere.

Utmanare,

1000 kr

Äventyrare,

1000 kr

Upptäckare,

600 kr

Spårare,

400 kr

THE AMAZING RACE

Samtliga The Amazing race deltagare samlas oberoende
avdelningstillhörighet i samband med planerad
pantinsamling den 30 juni, för lägerinvigning.
Därefter skiljs vi åt och deltagarna startar beroende på
avdelningstillhörighet under utsatt datum.

SÖNDAG 30 JUNI

Pantinsamling och därefter lägerinvigning.
Utmanare och äventyrare startar, cykel etapp.

MÅNDAG 1 JULI
TISDAG 2 JULI

Upptäckare, startar.

ONSDAG 3 JULI

Spårare, startar.

TORSDAG 4 JULI
FREDAG 5 JULI

Anmäl er

Äventyret avslutas för samtliga deltagare

före 10 Maj, 2019 via anmälningslänk på www.kvistofta.com

Genom ett framgångsrikt insamlingsresultat vid kårens pantinsamlingar har
kostnaden för The Amazing Race kunnat hållas nere.

Utmanare,

1000 kr

Äventyrare,

1000 kr

Upptäckare,

600 kr

Spårare,

400 kr

KONTAKTUPPGIFTER
Vid frågor, v.g kontakta ansvarig ledare
i anslutning till möte alternativt sänd ett e-mail.

Spårare
Magdalena Olofsson, magda.olofsson@me.com
Upptäckare
Mats Norén, mats@noren.one
Spårare
magda.olofsson@me.com
Äventyraremats@noren.one
Svante Norén, svante@kvistofta.com
Upptäckare
Utmanare svante@kvistofta.com
Dan Borg, dan-borg@hotmail.com
Äventyrare
Utmanare

borg-dan@hotmail.com

