Här kan du läsa om hur KFUM Umeås lägergårdar förhåller sig till Covid-19 samt ta del av våra
avbokningsregler.

Så hanterar vi Covid-19
På våra lägergårdar anstränger vi oss för att minska risken för smittspridning under rådande situation.
Värt att veta är att vår ordinarie lägerverksamhet redan är väl anpassad för detta ändamål, eftersom vi
alltid genomför våra aktiviteter utomhus och delar in oss i mindre grupper, liksom att vi alltid är noga
med hygienen. Här följer en lista på åtgärder inför sommaren 2020;
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Vi delar upp oss och gör våra aktiviteter i knoddgrupper (små grupper)
Vi fortsätter att göra våra aktiviteter utomhus
Vi anordnar extra hajker och utflykter för att sprida ut oss
Vi undviker att vara inomhus så mycket som det går, även mellan aktiviteter
Vi är mycket noga med hygienen för både barn och vuxna
Vi äter i omgångar eller utomhus
Vi införskaffar extra skydd/tält/presenningar för att möjliggöra utomhusvistelse även i dåligt
väder
Vi uppmanar sjuka att stanna hemma och föräldrar förväntas hämta sina barn om de uppvisar
symptom på sjukdom under lägervistelsen.
Vi strävar efter att endast boka in en grupp i taget på Norrbyskär under våren, vilket betyder
att de flesta lägerskolor och andra grupper som besöker oss kommer ha gården för sig själva.
Vi arbetar just nu med fler sätt att anpassa vår verksamhet, och denna lista kommer att
uppdateras löpande med fler åtgärder.

Avbokningsregler för sommarläger2020
Har någon sjukdomssymptom gäller fri avbokning fram till och med dagen före lägerstart.
Är någon orolig för smittspridning och vill avboka av den anledningen gäller fri avbokning fram till och
med dagen före lägerstart.
Detta innebär att avbokningsreglerna för sommarläger som tidigare skickats ut inte längre gäller.
Vid avbokning ber vi er dock att avboka så snart som möjligt, för att vi ska kunna anordna
lägerverksamheten på bästa sätt, samt ge de som står på reservplats möjlighet att delta.
Måste vi av någon anledning ställa in ett läger återbetalas hela lägeravgiften, precis som tidigare.
Alla bidrag hjälper oss att fortsätta skapa möjligheter för unga människor. Du som avbokar är
välkommen att stötta oss genom att begära tillbaka endast en del utav lägeravgiften.
Avbokningsregler för övriga bokade grupper 2020:
De bokningsregler ni fått vid er bokning gäller även fortsättningsvis.
För de grupper som vill boka om till ett senare datum kommer vi att göra detta möjligt i mån av plats.

