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Bakgrund
Lägren vid Boviks Seglarskola, särskilt sommarens läger, har ett flexibelt program, men
samtidigt ett program från lägerstart till lägerslut. Det är viktigt att alla pulingar är med vid
introduktion och genomgångar då lägret börjar. Varje moment under lägret är också viktig
och sista dagen genomförs slutstädning och avslutande samling. Det är alltså viktigt för den
enskilde pulingen att vara med på samtliga moment. Dessutom är det viktigt för lägrets
kontinuitet att inte pulingar kommer och åker vid olika tidpunkter under lägret.
För att minimera problem med att pulingar är borta från del av lägret har följande riktlinjer
fastställts. Dessa kan verka lite stelbenta, men har visat sig nödvändiga för att undvika
problem och missförstånd.
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•

•
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•

Önskan om ledighet i samband med lägerstart, under läger eller vid lägerslut skall
skrivas på anmälan om skälet till ledigheten är känd då. Om det vid uttagningen inte
bedöms lämpligt att bevilja ledigheten får man välja på att vara på lägret utan ledighet
eller att inte få plats på lägret.
Naturligtvis kan det senare uppstå situationer som gör att man önskar ledighet. Då
skall detta meddelas så snart man känner till orsaken. Om det då inte bedöms lämpligt
får man välja på att vara på lägret utan ledighet eller att lämna återbud (eller lämna
lägret om det redan startat).
Vid återbud gäller i så fall datum för begäran om ledighet som datum för återbud.
Om någon lämnar lägret utan beviljad ledighet får han/hon normalt sett inte komma
tillbaka till det lägret. Någon återbetalning av resterande lägeravgift görs inte heller.
Det kan också påverka möjligheten att få plats på kommande läger eftersom vi i första
hand tar med dem som fullföljer lägren.
Sådant som vi vanligen inte beviljar ledighet för är t ex konserter, födelsedagar,
semesterresor, andra läger.
Däremot kan vi bevilja ledighet om något viktigt inträffar som man inte kunnat
förutse.
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