
I N F O S K J E M A  

�  2019
Hei, kjære foresatt! 
 
Som du antagelig allerede vet har din unge håpefulle meldt seg på Kåja Camp 2019, som går av 
stabelen kommende helg på Vinstra. Her kommer et lite skriv med noen opplysninger og kontaktinfo. 
Når du har lest ferdig må du signere nederst på arket, og sende dette med din ungdom til Kåja Camp.

Innsjekking starter fredag 14. juni kl 16, og kl 19 må alle være på plass, med mindre noe annet er avtalt. 
(Send mail til adressen nederst på skjema dersom din ungdom sjekker inn senere enn dette). 
Ungdommen kan gå fritt til og fra festivalområdet, men slipper ikke ut eller inn mellom 23.00 - 06.00.  
Det blir det full rulle hele helga, med aktiviteter, stand-up, god mat, leker, filmer og mange nye vennskap. 
Festivalen er ferdig søndag, ca kl 11.00, slik at de får slappet av etter en begivenhetsrik Camp!

Når så mange ungdommer skal samles på ett område er det et par-tre regler vi vil at du som forelder skal 
vite om; det er strengt forbudt med alkohol, snus, røyk og andre rusmidler inne på festivalområdet. Det 
samme gjelder hærverk. Det vil være vakter tilstede på festivalen hele helgen som vil slå hardt ned på dette. 
Vi håper dere sammen med oss kan være med på å oppfordre om sunn fornuft og vanlig folkeskikk blant de 
unge denne helgen. Brudd på de få reglene vi har fører til utkastelse uten refundering av innganspengene. 
Hærverk blir automatisk politianmeldt. 

Som det stod opplyst på påmeldingssiden er det bindende påmelding. Dette vil si at dersom noen har meldt 
seg på, men allikevel ikke kan komme må de fortsatt betale inngangspengene. Dette fordi vi bestiller mat til 
alle påmeldte. Det er ikke mulig å overføre sin påmelding til en annen person dersom man selv allikevel ikke 
har mulighet til å komme

Når du nå sender avgårde din unge håpefulle på festival er det noen grunnleggende ting som må være med:
- denne lappen, signert av en foresatt.
- telt (flere kan gjerne gå sammen om dette) 
- soveutstyr (sovepose, liggeunderlag, osv) 
- det er også lurt å se an værmeldingen når man pakker. Det ser bra ut, men yr.no ombestemmer seg fort, 

så ta høyde for dette. OBS: det blir uansett litt kaldt om natta så tidlig på sommeren. 
Ellers styrer ungdommen selv hva som skal med.

Det er ikke strøm i teltene (selvfølgelig), men det blir muligheter for å få ladet telefoner ila. helgen og å blåse 
opp luftmadrasser. Ingen kan derimot beregne å ha tilgang til strøm gjennom hele festivalen. 
Vi har åpen kiosk store deler av helgen, som tar både kontanter, kort og Vipps. 

Fortsatt noe du lurer på? 
Ta kontakt med Erik Tøftestuen på tlf: 915 97 393 eller erik.toftestuen@nord-fron.kommune.no

Jeg har lest denne informasjonen og bekrefter herved at  _________________________________ 
har tillatelse til å dra på Kåja Camp 2019.                    navn på ungdom

_____________________________
     signatur fra foresatt

Dersom du ikke har tilgang på skriver kan delen under den stiplede linjen skrives av på eget ark og signeres

mailto:erik.toftestuen@nord-fron.kommune.no

