SOMMERLEIR 2018

Nå kan du søke plass
på sommerleir i 2018
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Å være på sommerleir betyr fellesskap og sosialt samvær. Her blir du kjent
med nye venner og kan treffe igjen gamle venner.
Aktiviteter som fisking, bading,
båtturer, ridning, dans, diskotek og
film er noen av de ulike tingene du
kan være med på hvis du vil.

Hjelp
Mange av deltakerne på CP-foreningens leirer trenger hjelp til ulike
ting. CP-foreningen ansetter egne
hjelpere som er med gjennom hele
leiroppholdet. Hjelperne er ansvar
lige, unge og entusiastiske. På CP-
foreningens sommerleirer skal
alle få den nødvendige praktiske
hjelpen de trenger for å kunne delta
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på det de ønsker. Det er deltakernes
innmeldte behov for hjelp som
avgjør antallet hjelpere. Det betyr at
det er svært viktig at du beskriver
ditt hjelpebehov så konkret som
mulig på søknadsskjemaet.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. februar 2018.
Søknader mottatt etter fristen vil
ikke bli tatt i betraktning. Dersom
du er i tvil om du skal delta eller
ikke, oppfordrer vi deg til å søke.
Dersom du ser at du ikke kan delta,
kan du svare nei hvis du får tilbud

om plass. Dersom du får plass og
ikke kan delta, må du så fort som
mulig gi beskjed om at du ikke tar
imot plassen.
NB! Påmeldingen er bindende
når egenandelen er betalt. Dersom
du trekker deg senere, vil du ikke
få refundert den innbetalte egen
andelen.

Søknadsskjema
Søknadsskjema finner du på www.
cp.no/tilbud-til-deg/sommerleirene/
eller ved henvendelse på e-post:
post@cp.no eller telefon: 22 59 99 00.

CP-BLADET 4 – 2017

Cerebral Parese-foreningen gjør
oppmerksom på følgende:
• Det er ikke medisinsk personale
til stede på leirene.
• CP-foreningen tar ikke ansvar
for deltakere som har spesielle
medisinske behov eller som
trenger personlig tilsyn 24 timer
i døgnet.
• Gjennomføringen av leirene
er under forutsetning av at CPforeningen også i 2018 mottar
offentlige midler til dette bruk.
• Hvis det er flere søkere enn plasser,
vil nye søkere bli prioritert.

CP-BLADET 4 – 2017

LEIR FOR BARN OG UNGE

LEIR FOR VOKSNE

• For deg som er mellom 10 og 18 år.
(Du kan delta til og med det året
du fyller 18 år.)
• Leiren er på Risøya Folkehøyskole,
som ligger helt ute ved kysten
i Tvedestrand kommune.
• Leiren gjennomføres i uke 25 og uke 26.
• Deltakerne ankommer Risøya torsdag
21. juni. Hjemreise fra leiren er lørdag
30. juni innen klokken 12.

• For deg som er over 25 år.
• Leiren gjennomføres på Eidene
senter på Tjøme 26. juli–4.august.
• Deltakerne kommer etter klokken 15
ankomstdagen og reiser hjem før
klokken 12 avreisedagen.

FELLES FOR LEIRENE
Du må være medlem av Cerebral
Parese-foreningen for å kunne delta
på sommerleirene våre.

LEIR FOR UNGE VOKSNE
• For deg som er mellom 19 og 25 år.
• Leiren gjennomføres på Eidene senter
på Tjøme 16.–25.juli.
• Deltakerne kommer etter klokken 15
ankomstdagen og reiser hjem før
klokken 12 avreisedagen.

EGENANDEL
Hver deltaker betaler 5500 kroner
i egenandel.

Søknadsfrist
1. februar
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