Anmälan till förbundslägret Najs 2020 är öppen mellan 14.1-17.3.2020. Anmälan görs i
scoutregistret Kuksa och inga andra former av anmälningar tas i beaktande. Anmälan
till scoutlägret Najs 2020 är bindande. Information om anmälan till bygg- och rivläger
kommer senare på våren.
Transport till och från lägret ingår inte i lägerpriset. Kåren ansvarar för att arrangera
transporterna för kåren ändamålsenligt sätt. Kontakta din scoutkår för mera
information gällande transporterna. Ifall du inte ännu är scout är det på ditt eget ansvar
att ordna transport till lägret. Vi uppmanar dig att ta kontakt med närmaste scoutkår för
att ta reda på om du kan åka med samma transport.
Anmälan till ett lägerdygn är möjlig till och med 31.5.2020. Anmälan till lägerdygnet
görs med samma anmälningsblankett i Kuksa. Avgiften för lägerdygnet berättigar dig
till ett 24 timmars läger med lägerprogram, mat och boende i eget tält. Avgiften
inkluderar inte transport till eller från lägret.
Minderåriga deltagare kan endast anmälas till lägret av målsman i Kuksa. Målsmannen
använder målsmannens egna login till Kuksa för anmälan. OBS! Minderåriga barns
Kuksa-login kan inte användas för att göra anmälan. Om ni har frågor angående
skapande av målsmannens login till Kuksa kan ni vara i kontakt med kårens
medlemsregisteransvarig.
Finlands Svenska Scouters kansli kontrollerar skilt att alla minderåriga icke ännu
scouter (kompisdeltagare) har målsmans tillstånd att delta.

Deltagare som är medlemmar i en scoutkår i Finland har möjlighet att söka om
stipendier för deltagaravgiften. Ansökan om stipendium görs i Kuksa i samband med
lägeranmälningen under tidpunkten 14.1-17.3.2020. Efter att anmälningstiden gått ut
är det inte längre möjligt att ansöka om stipendier.
Alla stipendieansökningar behandlas konfidentiellt. Deltagaren måste ge sitt
godkännande för att överlämna uppgifter om stipendieansökan i samband med
anmälan. Stipendier utges endast på basis av uppgifterna i ansökan och man behöver
inte bifoga filer i ansökan.
Stipendier kan ansökas i tre kategorier, 100% av lägeravgiften, 50% av lägeravgiften
och 50 euro. Ett eventuellt beviljat stipendium kan vara ett annat belopp än det du
ansökt om. Observera dock att stipendiet inte kan vara större än den summa du ansöker
om eller större än lägeravgiften.
Stipendiegruppen meddelar om stipendiebesluten direkt till dem som har ansökt om
stipendium. Stipendierna tas automatiskt i beaktande i faktureringen av
deltagaravgiften. De som inte fått ett stipendium eller fått beviljat ett mindre stipendium
än det som ansökts, kan annullera sin lägeranmälan avgiftsfritt fram till 5.5.2020.
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Det är möjligt att avboka avgiftsfritt lägerdeltagandet fram till 17.3.2019. Därefter är
anmälan bindande. Vid sjukdoms- och olycksfall efter 17.3.2020, faktureras deltagaren
för hela lägeravgiften. I första hand kan deltagaren då ansöka om ersättning för
deltagaravgiften via det egna försäkringsbolaget. Om deltagaren inte har egen
försäkring kan man i andra hand ansöka om ersättning för deltagaravgiften via
scoutförsäkringen.
Scoutförsäkringen gäller alla scouter som är medlemmar i en scoutkår i Finland och har
betalat årets medlemsavgift. För familjescouter täcker scoutförsäkringen 0-3 åriga
deltagare om målsmannen har betalat sin medlemsavgift. 4-6 åringar är täckta av
scoutförsäkringen ifall de har betalat sin medlemsavgift eller om de är och testar på
scouting. Scoutförsäkringen är också i kraft för dem som testar på scouting för första
gången för de deltagare som rätt till social trygghet och FPA-förmåner i Finland.
Observera att om du tidigare varit scout och nu kommer och testar på scouting på nytt
efter flera års paus gäller inte scoutförsäkringen. Scoutförsäkringen gäller heller inte
nordiska scouter som deltar i Najs 2020.
Mera info om scoutförsäkringen hittar
scouter/medlemstjanster/scoutforsakring/

du

här

https://www.scout.fi/for-

Najs 2020 sommarjobbs-, semester- och miligaranti är i kraft till 31.5.2020. Garantin
berättigar dig till att avboka ditt lägerdeltagande om du på grund av sommarjobb eller
övriga semesterarrangemang inte får ledigt från ditt arbete. Sommarjobb och
semstergarantin gäller för deltagaren och deltagarens familjelägerdeltagare (0-6
åringar) och deltagarens sambo/make/maka. För att avboka lägerdeltagandet krävs ett
intyg från arbetsgivaren.

Ifall du redan anmält dig till lägret och inte kan komma är det möjligt att överföra
lägerdeltagandet till en annan scout fram till 31.5.2020. Det är upp till deltagaren själv
att hitta en annan deltagare som kan komma på lägret istället. Deltagaren som tar över
lägerdeltagandet kan vara scout eller icke ännu scout. Deltagaren som vill överföra sitt
deltagandet meddelar detta till lägerkoordinator Philippa Rytkönen per e-mail
philippa.rytkonen@scout.fi. Man måste också meddela lägerkoordinatorn om man inte
har fått sitt lägerdeltagande flyttat till en annan scout/icke ännu scout eller om man inte
av andra orsaker kommer på lägret. Lägeravgiften returneras inte om man inte får flyttat
deltagandet till en annan person.

Lägret faktureras i en omgång från och med 21.4.2020. Räkningen skickas direkt till
varje deltagare på det sätt som denna angivit i Kuksa. Du kan ändra dina inställningar i
Kuksa och få en 1) pappersfaktura, 2) faktura per e-mail eller 3) som en Mobile Pay
faktura. Obs! Om du väljer Mobile Pay alternativet måste du ha ett aktivt finskt Mobile
Pay konto. Man har 14 dygn på sig att betala räkningen. Ett möjligt stipendium eller stöd
av kåren tas automatiskt i beaktande i fakturan.
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En betald lägeravgift är ett kriterium för tillträde till lägerområdet. Om deltagaren inte
har betalt lägeravgiften är transporten hem från lägerområdet på deltagarens egna
bekostnad. Betalda lägeravgifter returneras inte. De enda undantagsfallen för detta är
sommarjobbs-, semester- och miligarantin.

Deltagarens personliga assistent har möjlighet att komma på Najs 2020. När en assistent
anmäler sig till lägret gäller samma anmälningsvillkor som för övriga deltagare.
Personliga assisstener faktureras på samma sätt som övriga deltagare med en normal
lägeravgift, som vi vill uppmana assistentens arbetsgivare att betala. Ifall man behöver
stöd för att täcka assistentens deltagaravgift, tag vänligen kontakt med
lägerkoordinatorn per e-mail philippa.rytkonen@scout.fi

14.1.2020 anmälan öppnar kl. 12.00
17.3.2020 anmälan stänger kl. 23:59
17.3.2020 sista dagen att avboka lägerdeltagandet och för att redigera sina uppgifter i
anmälan
21.4.2020 fakturorna för lägret skickas ut
31.5.2020 anmälan till lägerdygn stänger kl.23.59
31.5.2020 sista dagen att överföra sitt lägerdeltagande till någon annan. Sista dagen att
ansöka om sommarjobbs-, semester- och miligaranti.
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