Leksand Sports Camp ”Activity Town”- Delux

All-Inclusive!
fr. 2695:-

Sommarland med
50 fritidsaktiviteter

Varje ledare tar
hand om 8-10 barn

Mysigt stugboende
och nyttig mat

Gokart, Jump Park
och mycket annat

Välkommen till

Sveriges
modernaste

sommarläger
Här ser vi till att era barn (8-15 år) gör annat än att
spela tv-spel och hänga i gallerian i sommar när ni
jobbar. De får nyttig mat, god kamratskap och fyra till
åtta timmar fysisk aktivitet per dag i en underbar miljö.
Trots att barnen går eller springer minst 20 km per
dag har kvällsaktiviteterna med kompisarna och
vattenrutschbanan utanför stugorna visat sig vara mer
intressanta än att prata i telefon med mamma
och pappa under utsatt telefontid (21-22).
Det här är KOLLO 2.0 och barnen älskar det.

Säkerställ barnens plats på

leksandsportscamp.se

Lazer-Tag, Minigolf
Höghöjdsbanor

Friidrott, fotboll,
baseboll, dans...

Det här är Leksand Sports Camp

üSmå barngrupper

(8-10 barn)
Barnen grupperas efter ålder och kön.
Vänner bor tillsammans om de vill.

üEn barngrupp per stuga

(3 rok, 89 kvm)
Barnen bor själva i stugorna och tar fullt ansvar.
Alla stugor har tre sovrum, två wc och en dusch.

üEn utvald ledare per barngrupp
üLedarna är unga och sportiga

(8-10 barn)
Kvinnliga ledare för flickor och manliga för pojkar.

(18-20 år)
Det är en förutsättning för att kunna hålla det höga
tempo barnen kräver. Se bilderna så förstår ni.

üStarkt begränsad telefontid

(kl 21-22)
Övrig tid är telefonerna inlåsta och vi umgås med
varandra i stället. Ni vet det där med mental 			
NÄRVARO, som förr i tiden och barnen älskar det!

ingen vinstdrivande
üAbsolut
merförsäljning mot barn under lägret

Här har barnen ALLT de behöver och ALLT INGÅR!

üVi hämtar och lämnar barnen
üNYTTIG hälsoprofilerad buffémat

på Stockholms,
Malmös och Göteborgs C. Tryggt och bekvämt!

Det här med billigast möjliga matservering
i gymnastiksalar är HELT otänkbart för oss.
Här äter barnen nyttig buffémat på restaurang.

üStort utbud sporter och aktiviteter

Vi erbjuder ett mycket omfattande aktivitetsprogram
som saknar motstycke i Sverige, oavsett väderlek!

Exempel: Gokart, Forsränning, Lazer-Tag, Höghöjds-		
klättring, Hinderbanor på vatten och land, Fotboll,
Baseboll, Dans, Friidrott, Padel tennis, Skytte, Zip-line,
Vattenrutschbanor, Jump Park, Radiobilar, BMX,
Skateboard Park (1800 kvm) + ca 30 aktiviteter till.

