Efter förra årets succé bjuder EDS riksförbund åter in till sommarläger med
helpension och två övernattningar. På programmet finns sommaraktiviteter,
avkoppling och information och samtal om EDS. Vi kommer också ha med specialister
från vården.
På lägret finns det plats för alla åldrar och en barnledare kommer att hålla i roliga
aktiviteter för barn. Som tex ansiktsmålning, pyssel och uteaktiviteter.
Hoppas du kan vara med och välkommen med din anmälan så fort som möjligt!
Priser inkl boende och helpension:
Vuxen: enkelrum 750 kr, dubbel eller trippelrum: 650 kr, Barn (0-18 år): Gratis

Platser och datum
Umeå 15-17 juni (Strömbäcks folkhögskola) Tema för lägret är: EDS i vardagen
Start lördag 15 juni kl 12.00, avslut måndag 17 juni efter frukost.
Kan du delta enbart lördag-söndag (ange detta i anmälan)

12-14 augusti Sigtuna (Sigtuna folkhögskola)
Start måndag 12 augusti kl 12.00 med lunch och avslut efter frukost onsdag 14 augusti.

Detaljerat program kommer senare. För frågor maila carolina.backman@ehlers-danlos.se
www.ehlers-danlos.se

Anmälan:
Fyll i uppgifterna nedan och skicka till carolina.backman@ehlers-danlos.se
Jag/vi vill komma på EDS sommarläger
15-17 juni, Umeå
12-14 augusti, Sigtuna

Namn på deltagare samt personnummer(ÅÅMMDD-XXXX)
1.
2.
Typ av rum som önskas

Enkelrum Dubbelrum

Vi har rullstol

ja

Familjerum (3-4 bäddar)

nej

Ev. Matallergier: (om du anmäler flera personer, skriv förnamn och sedan allergier)
Övrig information/ önskemål:
______________________________________________________
Kontaktinformation:
Telefonnummer (mobil):
Mail adress:
Medlemsnummer:

Övrigt:
För att delta krävs medlemskap i EDS Riksförbund. Det kostar endast 250 kr för huvudmedlem och 50:- kr för
familjemedlemmar. Är du inte redan medlem så bli det nu på www.ehlers-danlos.se/medlemsskap
Lägren har begränsat antal platser så anmäl dig så fort som möjligt för att få en plats.
Fri avbokning till 2 veckor före läger, därefter halv avgift samt 100 kronor för barn.
För att anordna sommarläger har EDS riksförbund fått medel från Sunnerdahls handikappsfond och
Socialstyrelsen.

www.ehlers-danlos.se

VIKTIGT om anmälan
Anmäl er så fort som möjligt för att få plats och helst före den 17 maj för plats till Umeå
och 15 juni för plats på lägret i Sigtuna!

Viktigt om betalning
För UMEÅ
Senast 17 maj i samband med anmälan till EDS Riksförbund
PlusGiro 417 65 68-6 Swish till 123-059 42 34
Märk inbetalningen med ”Namn, medlemsnummer och UMEÅ”
Betalar du för flera personer, ange ett namn i betalningen och skicka anmälan med alla namn
separat.

För SIGTUNA
Senast 15 juni i samband med anmälan till EDS Riksförbund
PlusGiro 417 65 68-6 Swish till 123-059 42 34
Märk inbetalningen med ”Namn, medlemsnummer och SIGTUNA”
Betalar du för flera personer, ange ett namn och skicka anmälan separat.
Betalar du för flera personer, ange ett namn i betalningen och skicka anmälan med alla namn
separat.

www.ehlers-danlos.se

