
 
 

Aktivitetscamper i SKUR13 under pandemien - SOMMER 2021:  
(pr. 22.april og ved lansering med begrenset antall påmeldte og kun for de med postadresse Oslo 
kommune)  

 
Camp M/covid19 info: 
Det har vært en rar tid for oss alle og den er ikke over. Det handler fortsatt om å bremse smittespredning 
og overholde myndighetenes regler da det fortsatt er smitte i samfunnet. 
 
Vi setter som krav at alle som melder seg på forholder seg til smittevernreglene. Grunnet smittespredning i 
samfunnet og hensyn til resten av campdeltagerene må vi som arrangør ha myndighet til å sende hjem folk 
som har symptomer og/eller de som ikke ønsker å følge reglene myndighetene og vi har satt. 
 
Helt grunnleggende er dette: 
 

• Syke personer skal holde seg hjemme 

• God hånd- og hostehygiene 

• Holde avstand og redusere kontakt mellom personer 
 
Alle påmeldte deltagere vil få utfyllende info før campstart med oppdaterte smittevernregler. 
Det er stor sannsynlighet at det vil være ulike holdepunkter når det gjelder håndvask, ankomst, 
garderobe, velkommen, registrering, utstyr, selve aktivitetene, pauser, måltider, takk for idag o.l. 

 
Her er (kanskje) noen allerede: 
 

• Ta med egen lunsj/matpakke. Vi kommer til å servere noe innpakket porsjons»mat» og drikke i 
løpet av uka, men inkludert lunsjbuffet utgår pr. idag. 

• Ha med egen godt merket drikkeflaske. 

• Ha med eget utstyr, må man låne beholder man det samme hele uken, spesielt ved lån av 
hjelm/sikkerhetsutstyr. 

• Førstehjelp er dessverre litt begrenset. Vi hjelper og ringer foresatte om skader skulle oppstå. 

• Ved sykdom blir man hjemme. 

• Crew/instruktører vasker hyppig utsatte berøringsflater før, under og etter campen. 

• Håndvask skal være lett tilgjengelig og antibac er satt ut flere steder både i og utenfor skateparken. 
 
Om man blir forhindrer i å delta på en av campukene, evt. dag(er) p.g.a. covid19 symptomer, sykdom eller 
annet antar vi at deres private reiseforsikring vil dekke dette. 
Vi refunderer ikke innbetalt sum ved slikt og påmeldingen er derfor bindende. 
 
-> Utfyllende skriv med all info rundt gjennomføringen med tanke på pandemien kommer altså i god tid 
før campstart! 
 
PRIS: 
2000,- for hele uka som Inkluderer helt alene på Camp i SKUR13, moro og progresjon, 
instruksjon/veiledning fra habile instruktører, premier til alle og noe servering. 


