Hvad skal du lave de 3 første dage i sommerferien??
Er du mellem 8 og 15 år? Er du vild med at være på stranden og svømme i havet? Så
skal du deltage i Ocean Rescue Camp hos JGI-Swim i Jyllinge!!
Ocean Rescue Camp er en camp for vandglade børn og unge, der er vilde med: At være ved stranden, lære nyt,
udfordre sig selv og konkurrerer. Campen tager udgangspunkt i de færdigheder en kystlivredderen skal kunne,
så håber du har lyst til at blive udfordret, men samtidig få en masse lærerige og sjove oplevelser på stranden
og i vandet.
Når campen slutter har du lært om livreddende førstehjælp og selvhjælp samt prøvet aktiviteter som dykning,
beach flag race og mange andre spændende strand- og havaktiviteter! Vi har udstyr som rescue boards, boogie
boards, torpedoer, dykkermasker, svømmefødder, hjertestarter, dukker og førstehjælps-udstyr til rådighed,
som du kan prøve kræfter med på campen.
Der vil være 3-4 Ocean Rescue Camp-uddannede instruktører samt en professionelt uddannet åbent-vandlivredder. Sikkerheden er sat i højsæde og giver samtidig deltagerne en realistisk oplevelse af, hvad der er
vigtigt og godt at kunne, når man færdes ved stranden.

Hvornår: Mandag den 2. til og med onsdag den 4. juli 2018 (uge 27).
Alle dage kl. 9.00 – 13.00
Hvor: Fjorden ved Jyllinge. Nærmere placering følger.
Tilmelding: Åbner 18. marts 2018 på JGI-Swim’s hjemmeside www.jgi-swim.dk.
Sidste frist for tilmelding: Søndag den 27. maj 2018
Deltagerne får:





En våddragt og en Ocean Rescue t-shirt
Swimbag med bl.a. drikkedunk
Frugt og drikkelse
Spændende, lærerige, sjove og udfordrende oplevelser med de andre deltagere.

Pris for alle 3 dage: kr. 1.050,- inkl. udstyr.
Der er plads til 24 deltagere på Ocean Rescue Campen og tilmeldingen er bindende. Tilmelding foretages via
vores hjemmeside. Betaling sker ved tilmeldingen. Der kan kun betales med Dankort/VISA dankort.
Vi kan altid spise en boller eller et stykke kage, så har nogen lyst til at bage, siger vi JA TAK. Men giv lige besked
dagen før eller inden campen på mailen instruk@jgi-swim.dk, så vi kan glæde os til det.
På Campen vil der blive fotograferet til vores Camp fotoalbum, hjemmeside samt sæsonplanen. Billederne vil
kun blive benyttet i informationsøjemed. Der indhentes fototilladelse hos alle deltagere.
Yderligere info om Ocean Rescue Campen sendes til deltagerne ca. 14 dage før campens start.
Har du/dine forældre spørgsmål vedr. Campen, så ring til Connie på mobil 23 98 66 11
eller skriv til instruk@jgi-swim.dk
Vi glæder os super meget til 3 spændende og aktive dage sammen med DIG og de andre på Campen!!
Ocean Rescue Camp teamet

