Årets Stadskampen med temat AMAZING RACE blir av 7-9 september
2018 i Västanviks folkhögskola i Leksand med DDU som värd!
DEADLINE FÖR ANMÄLAN: 24 augusti 2018, till DDU via dalarnadu@gmail.com
Frågor? Kontakta DDU på dalarnadu@gmail.com
Program:
Fredag 7/9: Ankomst med tåg till Leksands tågstation 17.06 och vi ordnar transport till Västanviks
folkhögskola där vi äter middag tillsammans. På startar första delen av Amazing Race i Västanvik!
Lördag 8/9: Efter frukosten startar den viktigaste dagen i Amazing Race i Leksand! Tävling fram till lunch.
Efter lunchen fortsätter tävlingen. Sen socialt umgänge och vi äter middag ute tillsammans.
Söndag 9/9: Frukost, vinnaren tillkännages och utdelning av Stadskampen-pokalen. Alla åker hem med
11.17-tåget.

Antal: 3-4 deltagare per ungdomsklubb. Varje ungdomsklubb får skicka med extra 1 ledare vid behov, då
minst 18 år gammal. Deltagarna kan vara ca 12-30 år, men utan ledare så måste alla vara minst 15 år.
Kostnad: Gratis för både deltagare och ledare, men ungdomsklubbarna bokar och betalar resorna själva.
Spara kvitton! DDU kan eventuellt betala en del av resorna efteråt, beroende på hur budgeten ser ut. Vid
avhopp, måste ungdomsklubben hitta ersättare eller betala avbokningskostnaden för deltagaren.

Information i anmälan till dalarnadu@gmail.com om alla deltagare/ledare:
Namn:
Ålder:
Vilken tid ni kommer fredag:
Vilken tid ni åker på söndag:
Eventuella allergier/specialkost:
Telefonnummer till anhöriga/närstående, för nödfall:
Övrigt som kan vara bra för oss att veta:

Mer information:
Anmälan: Det är ungdomsklubben som skickar in anmälan till oss i DDU, och har kontakt med oss DDU om
praktiska detaljer.
Boende: Tvåbäddsrum i Västanviks folkhögskola. Sängkläder och handduk ingår.
Packning: Oömma kläder för både inomhus och utomhus. Ta med schampo, duschtvål etc.
Kost: 2 frukostar, 1 lunch och 2 middagar plus mellanmål.
Transport i Leksand: Vi DDU ordnar det.
Tågresor: Meddela oss i DDU om ni kommer/åker avvikande tågtider.
Volontärer: Vi har volontärer på plats, även från DDU-styrelsen som tar hand om alla ungdomar och ser till
att alla har det bra.
Alkohol och droger: Stadskampen är helt alkohol- och drogfri.
Frågor eller funderingar? Kontakta oss i DDU! dalarnadu@gmail.com

