Upptäck Vattenriket med Biosfärlägret!

För vem?
Biosfärlägret är ett dagläger för dig som går i skolan i Kristianstads kommun och är född 2004-2007.
Du tycker om att vara ute och att lära dig om naturen genom att uppleva, upptäcka och undersöka. Vi tar emot 20 deltagare.

Naturens nyttor i Vattenriket!
I Vattenriket myllrar det av olika sorters djur och växter.
Under lägret tar vi oss fram till fots och med båt i det
omväxlande landskapet. Här upplever och upptäcker vi
några av Vattenrikets alla spännande småkryp, fiskar, fåglar
och människor. Och allt det där som finns i naturen - det
behöver vi för att leva och må bra!
Vi får vara med om att ringmärka fåglar, vi målar akvareller
vid Vramsån, upptäcker livet i tången, möter en
strandängsbonde vid Horna, bödar nät hos en fiskare vid
Yngsjö och mycket mer!
Självklart blir det också tid till annat; håva, fiska, paddla
kanot och bara njuta!
Tid och plats
26-30 juni, kl 8.30-15.00
Varje dag börjar och slutar på naturum Vattenriket. Vi gör kortare eller längre turer ut i Vattenriket under dagarna.
Ibland arbetar vi vidare inne på naturum under för- eller eftermiddagen.
Ledare
Sam Peterson och Josefin Svensson från naturum Vattenriket är ledare för Biosfärlägret. Fyra ungdomar i åldern 16-18 år fungerar
som ledarassistenter.
Säkerhet
Säkerheten under lägret är viktig. Läs mer på hemsidan: www.vattenriket.kristianstad.se/biosfarlager
Kostnad
350 kr/deltagare inklusive lunch och transport under dagen. Transport till och från naturum morgon och eftermiddag ingår inte.
Anmälan
Fram till den 12 maj är ni välkomna med era anmälningar. Om antalet anmälningar överstiger 20 när anmälningstiden gått ut, sker
fördelningen av deltagarplatserna genom lottning. Vi kan tyvärr inte ta emot dem som varit med på lägret tidigare år.
Anmälan skickas eller lämnas till:
sam.peterson@kristianstad.se Postadress: naturum Vattenriket / Kristianstads kommun / 291 80 Kristianstad
Kontakt
Välkommen att höra av dig med frågor till Sam Peterson eller Josefin Svensson på naturum Vattenriket.
e-post: sam.peterson@kristianstad.se , tel Sam: 0738-532374, tel Josefin: 0738-532327 ,
www.vattenriket.kristianstad.se/biosfarlager

Anmälan till Biosfärläger, 26-30 juni 2017 OBS! Anmälan ska vara inkommen till naturum senast 12 maj
Elevens namn:

Födelseår:

Skola och årskurs
Hemadress och ort :
Tel/mobil vårdnadshavare:
E-post, vårdnadshavare:
Specialkost: Nej Ja:
Ange tröjstorlek, 120 cl – XL:
Jag godkänner eventuell bildpublicering i tidning och på internet: Nej
Barnet är simkunnigt: Nej

Ja

Ja

Mellan kl 8.30 och 15.00 under lägerdagarna ansvarar lägerledarna för barnet. Under övrig tid är vårdnadshavaren ansvarig.
Målsmans underskrift:

Namnförtydligande:

