Ordningsregler och packlista för GKSS Æolusön
Ordningsregeler för lägerdeltagare på GKSS Æolusön:
• Du får inte utan tillstånd lämna ön. Om man skulle behöva lämna ön skall detta ske i
samrådan mellan ansvarig lägerledare och elevens förälder.
• Flytväst skall vara påtagen så fort du vistas vid hamnen eller nära vatten.
• Det är inte tillåtet med mobiltelefon, eller annan utrustning med internetuppkoppling.
• All form av tobak, alkohol samt vapen är förbjudet på seglarlägret. Elev som inte
respekterar förbudet skickas omgående hem.
Som deltagare på GKSS seglarläger skall du:
• respektera alla andra deltagare på lägret
• respektera ledarna och deras tillsägelser
• vara rädd om de lokaler och material som vi använder
• hjälpa till att städa inom de områden vi vistats på
• komma i tid till alla aktiviteter och uppställningar
• inte störa pågående lektioner eller andra aktiviteter
• ersätta skadegörelse som du orsakar medvetet
• följa ordningsregler för matsalen
Som elev på GKSS är det viktigt att du följer lägrens ordningsregler. De har kommit till för att
skapa trivsel för såväl elever som ledare och för att alla skall ha så roligt som möjligt.
Alla på GKSS läger:
• har rätt att känna sig trygga
• har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt
• har rätt att trivas och få nya kamrater
• har rätt att ha en trevlig och rolig lägervistelse
På GKSS läger ingriper vi:
• då vi ser någon far illa
• mot våld, mobbning, diskriminering och kränkande handlingar
• då ordningsregler bryts
Hemskickning av elev
Den elev som inte följer den ordning och de regler som gäller på GKSS kan bli hemskickad
underlägertiden. Detta kan gälla tex kränkande beteende mot annan elev eller ledare. Vid
hemskickning av elev återbetalas ingen lägeravgift. Hemskickning sker efter samtal med
anhöriga.

Packlista:
• Flytväst
• Regnställ
• Stövlar/Gummiskor
• Varma tröjor
• Huvudbonad (mössa/keps/solhatt)
• Solglasögon
• Jeans och shorts T-shirt för flera
ombyten
• Underkläder/strumpor

• Sovtäcke/alt påslakan m istoppstäcke
• Kudde
• Lakan
• Toalettartiklar
• Badartiklar
• Handduk/badlakan
• Solskyddsfaktor
• Vattenflaska
• Fickpengar till ett belopp ej överstigande 150
kr.

Tänk på att ta med kläder för alla väder, då merparten av dagen spenderas utomhus, både på
havet och på land. Keps, solskydd, solglasögon och vattenflaska är väldigt viktigt att ni har
under soliga dagar. Ta med oömma kläder som du inte är allt för rädd om, då det förekommer
mycket lek och att kläder har en förmåga att försvinna under lägrets gång.
Tag väl vara på dina tillhörigheter och märk alla kläder väl. Kvarglömda kläder sparas 2 veckor
efter kursavslut därefter skänker vi dem till någon hjälporganisation.

