FÖR RBU:S MEDLEMMAR

Sommarläger 2019

Sommar och läger, bus och kunskap!
Välkommen till RBU:s kurser med lägerkänsla som vi gör i samverkan med
Valjevikens folkhögskola. Lägren innehåller allt man kan önska med bus,
mysiga grillkvällar, tävlingar och mycket mer. Här kommer du att lära dig
massa saker samtidigt som du träffar nya kompisar!
Lägren förutsätter medlemskap i RBU.

UNGDOMSLÄGER MÄTTINGE
Musik
1-6 juli 2019

UNGDOMSLÄGER MÄTTINGE
Prova-på fritid/äventyr
8-13 juli 2019

FAMILJELÄGER MÄTTINGE
Tema: Syskon
15-20 juli 2019

UNGDOMSLÄGER MÄTTINGE

Musik
På Mättinges populära musikläger får du
möjlighet att utveckla dina instrumentkunskaper och ensemblespel, allt under
ledning av musikpedagoger och musiker.
Rock och pop är temat men du är själv
med och styr låtval och aktiviteter.
Du behöver inte kunna spela sedan tidigare
men ska vilja lära dig spela eller utvecklas
inom sång och musik. Olika instrument (också anpassade) finns att låna och prova på.
Det blir mycket spelande men också karaoke, allsång vid grillen, bad, disco, tävlingar
och allt annat som hör läger till.
Musiklägret vänder sig till ungdomar med
funktionsnedsättning 13 år och uppåt samt
medföljande assistenter.
Datum

1-6 juli 2019

Sista ansökningsdag 10 mars 2019 .
Anmälan via formulär på rbu.se
Ur programmet
• Ensemble
• Scenen är din
• Individuell coachning instrument/sång
• Musikaliska berättelser vid lägerelden
• Musikquiz
• Disco
• Rytm och sång
Plats
Mättinge i Trosa skärgård, ca. 8 mil söder om
Stockholm.
Kostnad
Deltagaravgift: 3500 SEK (inkl. kost och logi i
dubbelrum samt aktiviteter).
Medföljande assistenter: 7500 SEK

UNGDOMSLÄGER MÄTTINGE

Prova-på äventyr/fritid
Prova på olika vattenaktiviteter och lär dig
att mycket är möjligt under en skön sommarvecka med tema äventyr och fritid.
Veckan innehåller bad, disco, film, båtturer, musik men också lugnare häng med
nya kompisar.
Lägerveckan handlar om att prova på
olika äventyrliga saker, kanske sådant man
inte har testat förut. Precis som tidigare år
får du följa med på helikopterfärd över Mättinge och Trosa skärgård eller motsvarande
äventyrsspäckad upplevelse.
Prova på-lägret vänder sig till ungdomar
med funktionsnedsättning 13 ur och uppåt
samt medföljande assistenter.
Datum

8-13 juli 2019

Sista ansökningsdag 10 mars 2019.
Anmälan via formulär på rbu.se
Ur programmet
• Prova-på vattenaktiviteter
• Badtunna och bastu
• Äventyrspromenad
• Musik vid grillen
• Helikopterflygning eller annat äventyr
• Fyrhjulig motorcykel
• Quiz
Plats
Mättinge i Trosa skärgård, ca. 8 mil söder om
Stockholm.
Pris
Deltagaravgift: 4000 SEK (inkl. kost och logi i
dubbelrum samt aktiviteter).
Medföljande assistenter: 7500 SEK.

FAMILJELÄGER MÄTTINGE

Tema: Syskon
Under en härlig sommarvecka i Trosa skärgård får ni som familj prova på olika aktiviteter och tillsammans med andra finna
metoder för att hantera ett annorlunda
syskonskap.
Lägerveckan innehåller bad, tävlingar, båtturer, musik och naturligtvis en massa skönt
häng. För syskon finns dessutom separata
tillfällen att delta i samtal kring familjelivet
och att vara syskon till en person med funktionsnedsättning. Med er från lägerveckan
får ni många tips, tricks och inspiration.

Ur programmet
• Familjegympa
• Musik i Astrid Lindgrens värld
• Vattenaktiviteter i hav och bassäng
• Samtal för syskon
• Mora Träsk regerar
• Korvgrillning och sång
• Musikaliska berättelser
Plats
Mättinge i Trosa skärgård, ca. 8 mil söder om
Stockholm.

Kostnad
Lägret vänder sig först och främst till familjer Deltagaravgift inkl. kost och logi i dubbelrum
som har barn med funktionsnedsättning och samt aktiviteter:
syskon mellan 8-12 år.
Upp till 3 år: 0 SEK
3-12 år: 1000 SEK
Datum
Från 12 år: 2500 SEK

15-20 juli 2019

Sista ansökningsdag: 10 mars 2019 .
Anmälan via formulär på rbu.se

Medföljande assistenter: 7500 SEK

Information om antagning och boenden
• Sista ansökningsdag: 10 mars 2019.
• Anmälan sker i särskilt formulär på www.rbu.se.
• Begränsat antal platser. Ungdomslägren (12 st) och Familjeläger (8 st).
• Förtur ges till den som sökt till RBU:s läger föregående år, men ej blivit antagen.
Därefter gäller tid för inkommen ansökan.
• Antagningsbesked till antagna skickas ut så snart som möjligt.
• För att bli antagen måste bekräftelse skickas till RBU.
Frågor? Kontakta RBU via telefon 08 677 73 00 eller mail tomas.marklund@rbu.se

Att tänka på inför ansökan

• Rangordna lägren om du söker fler. Du kan endast bli antagen till ett läger.
• Var noga och ange rätt faktureringsuppgifter, både för deltagare och assistenter.
• Ange allergier, kostpreferenser, behov av hjälpmedel och annan viktig info.

Tänk på att...

• RBU:s läger riktar sig till medlemmar.
• Mättinge är anpassat och relativt välutrustat med mobila liftar och ytterligare hjälpmedel.
• Sängkläder finns i boendet.
Du har möjlighet att utanför lägertid boka Mättinges stugor om du vill åka dit en vecka eller
helg. De anpassade stugorna med välutrustade kök ger goda möjligheter till självhushåll.
Läs mer på valjeviken.se.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Solna Torg 19 171 45 Solna
www.rbu.se

