PL/PA-kursus 2020
Hej Spejder!
Så er det igen tid til PL/PA-kursus for spejdere i 5.-9. klasse i Thy Distrikt. På kurset får du
mulighed for at udbygge dine spejderfærdigheder gennem forskellige kursusmoduler,
møde nye spejdervenner og ikke mindst opleve et større spejderfællesskab.
Tid:
Spejdere fra 5. klasse: Lørdag den 22. februar 2020 kl. 8.30-17.00.
Spejdere fra 6.-9. klasse: Kurset starter fredag den 21. februar 2020 kl. 19.00 og slutter
søndag den 23. februar 2020 kl. 11.00.
Sted:
Kurset foregår i Teutonerhytten, Korshøjvej 6, 7760 Hurup Thy.
Spejdere fra 6.-9. klasse skal møde et andet sted om fredagen. Nærmere oplysninger gives
inden kursusstart.
Pris:
200,- kr. som betales til din gruppe.
Tilmelding:
På tilmeldingsblanketten skal du vælge, hvilke moduler, du kunne tænke dig på kurset.
Læs mere om de forskellige moduler på kursets facebookside. Vi vil gøre vores bedste for at
opfylde dine ønsker, men du kan dog ikke være sikker på at få alle dine valgte moduler.
Tilmeldingsblanketten afleveres senest den _____________ til din leder.
Inden kursets start får du tilsendt et deltagerbrev med nærmere information om kurset.
Derudover har du mulighed for løbende at følge med og læse mere på vores facebookside:
www.facebook.com/PLkursusThyDistrikt
Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at ringe til Karin på 29 45 15 02
eller sende en mail til karinlykkebo@gmail.com.
Vi glæder os til at se dig!
Spejderhilsner fra
Kursusstaben på PL/PA 2020

Tilmelding til PL/PA 2020

Navn: ____________________________________ Klassetrin: __________
Spejdergruppe: ____________________ Har du været på PL/PA før? ______

Valg af modul til lørdag formiddag. Du skal vælge 2 moduler. Prioritér dem 1-2.
___ Byggemand Bob - bliv bedre til knob, pionering og tovværk.
___ Fyr, flamme og citronhalvmåner - er du vild med ild og madlavning på bål?
___ Marco Polo - go home. Lær at finde vej - ikke kun med kort.

Valg af moduler til lørdag eftermiddag. Du skal vælge 3 moduler. Prioritér dem 1-3.
___ 1-1-2 - Spejder i knibe! Hvad gør jeg, når Peter saver sig i hånden?
___ Hug en hæl og klip en tå - hold dit grej skarpt!
___ Tante Andantes fest og sang - planlæg et godt lejrbål.
___ K for tro og tanker - hvad er forkyndelse for noget?
___ Sjov i skoven eller stoleleg i skabet - planlæg en aktivitet!

Mailadresse (til modtagelse af deltagerbrev): _____________________________
Kontaktoplysninger til hjemmet (under kurset): _________________________
Særlige hensyn (mad, medicin, mv.): ________________________________
______________________________________________________________
Forældreunderskrift: ____________________________________________

