
 
 

 
 
 

 

Bokningsregler för Distriktsläger 2023 på Vässarö 

 
Bokningsavgift i samband med Preliminäranmälan 
Bokningsavgift – baseras på preliminärt antal deltagare  
Bokningsavgiften ska ses som ett förskott på slutlikviden och är inte en kostnad som tillkommer. För 
att garantera er plats rekommenderar vi att ni bokar för preliminärt antal deltagare. Utöver det 
preliminärt uppskattade antalet deltagare kan man alltid öka med 10%. Det går också bra att minska 
med 10%.  

 
Bokningsavgift   50 kr per deltagare 

 
Faktura för bokningsavgift skickas i samband med er bokningsbekräftelse. Den skickas i separat 
mail/brev till kassören. Bokningsavgiften ska vara betald inom 14 dagar för att er bokning ska vara 
giltig.  
 

Definitivanmälan 
När ni i februari/mars skickar in er definitivanmälan bekräftar ni det antal deltagarplatser ni önskar. 
Observera att vi inte garanterar fler plaster än en ökning om 10% från er preliminäranmälan. Om det 
inte råder brist på platser går det naturligtvis att öka ännu mer.  
 

Slutfaktura  
Slutfaktura ställs ut för det antal ni angett i er definitivanmälan. Fakturaunderlag gås igenom på 
lägerexpeditionen dagen innan hemfärd för att stämma av extra kostnader på Vässarö så som;  

- Gasol 
- Parkering 
- Extra uttag på Intendenturen  
- Uttag av Programmaterial på programexpedition  
- Uttag från kiosken  
- Eventuella lån av material så som tält, bord, köksutrustning m.m.  

 

Vad händer om kåren blir färre antal deltagare än vad som anmälts efter att 
definitivanmälan skickats in?  
Om ni skulle bli färre antal deltagare mot vad ni anmält i er definitivanmälan kan ni överlåta era 
platser till en annan kår under samma lägerperiod. Detta administreras av kåren själv gällande 
fakturering av lägeravgiften. Meddela bokning@vassaro.se om detta görs så vi kan uppdatera ert 
deltagarantal i er bokning gällande båtresa och matplanering. Sista dag för att överlåta platser är 15 
juni 2023.  

 

Avbokningsregler – detta gäller för avbokning av hela gruppen.   

• Vid avbokning mer än 60 dagar före planerad ankomstdag utgår ingen mer avgift än 
bokningsavgiften som då ses som förbrukad.  

• Avbokning mellan 60-30 dagar före planerad ankomstdag debiteras med halva 
lägerbeloppet.  

• Vid avbokning mindre än 30 dagar före debiteras hela lägeravgiften.  
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Vad är bakgrunden till dessa regler? 
Tanken är att bereda plats till så många som möjligt på Vässarö – Så många som möjligt ska erbjudas 
ett härligt läger. Därför är det viktigt att man är tydlig mot föräldrar så att man på scoutkåren vet hur 
många som kommer. Anmäler man för många och blir väsentligen färre så kan det betyda att onödigt 
många inte kan åka på läger. För att upplevelsen ska bli så bra möjligt för såväl scouter, ledare och 
funktionärer bör maxantalet boende på ängarna inte överstiga 1800 personer på samma gång. Det är 
därför nödvändigt att vara noggrann vid anmälan så att den blir så träffsäkert som möjligt.  

 

Hör av er direkt om ni får kännedom om att ni blir väsentligen fler eller färre än det ni lämnat besked 
om. Hellre en luddig indikation så fort som möjligt än att invänta besked från sista scouten. På så vis 
kan vi erbjuda scoutkårer som vill erbjuda fler deltagare en chans att följa med en plats i god tid.  

 

Ett bra tips är att vara fler personer som har hand om bokningen. Skapa en mailgrupp i t.ex. Gmail 
och ange denna adress vid bokningen så att fler i scoutkåren får de mail vi skickar ut. Möjligheten att 
svara på mail varierar mycket över året beroende på privatlivet. Svara sedan alla så sprids 
informationen.  

 

Hemsidan innehåller mycket information. I majoriteten av fallen finns svaren på Vässarös hemsida 
www.vassaro.se   

 

http://www.vassaro.se/

