Välkommen att vara samarbetspartner för SPLV 2020+2021
Vågskvalp och glädje när ungdomar med funktionsvariation seglar sommaren till
mötes tillsammans med frivilliga ungdomsledare!
Segling På Lika Villkor – SPLV – ger unga deltagare med
funktionsvariation möjlighet att under ett fyra dagar långt dagläger
uppleva friheten i seglingen tillsammans med frivilliga
ungdomsledare som samtidigt får chans att och öva praktiskt
ledarskap.
Målet med lägret är att skapa möten mellan unga med olika
förutsättningar liksom att bygga förståelse och vänskap.
Och framförallt – att ha roligt tillsammans.

Som partner får Du/Ni:
• Ge ungdomar med funktionsvariation chans till några
oförglömliga lägerdagar.
• Ge ungdomar möjlighet att
praktisera sitt ledarskap.

Läs mer på och splv.se och lerumaspenrk.se

• Bidra till att bygga förståelse
och vänskap.

Intresserad? Fyll i bifogade formulär!
För frågor och mer information kontakta gärna Maria Fredriksson
0709-51 95 86, maria.fredriksson0203@gmail.com

• Synas på hemsidan splv.se
• Vara med på ”After Sail” 12/6.
• Komma och uppleva den härliga
stämningen på LESS-udden.
• Helt enkelt göra lägret möjligt.
•
•

Lerum Aspen Rotaryklubb:
Bankgiro: 292-3183
Swish: 123 259 40 59

Varmt välkommen som
samarbetspartner!

// SPLV-teamet

SPLV är ett ideellt arrangerat läger av Lerum Aspen Rotaryklubb (LARK) och genomförs tillsammans med Lerums
Segelsällskap (LESS) vid sjön Aspen i Lerum med stöd från Lions Lerum-Gråbo, Lerums Rotaryklubb och Lerums
Gymnasium samt frivilliga ungdomar i Lerums kommun och samarbetspartners.

Lerum Aspen Rotaryklubb

Lerums Segelsällskap

Lerum Rotaryklubb

Lerum Aspen Rotaryklubb www.lerumaspenrk.se RK

|

SPLV

Lions Lerum-Gråbo

Lerums Gymnasium

www.splv.se

splv@lerumaspenrk.se

Tack för att ni vill vara med som samarbetspartner för SPLV
Som samarbetspartner kan man bidra på många olika sätt och alla sätt är värdefulla för oss. Skicka
ett mejl med uppgifterna nedan eller fyll i, skanna in eller fotografer sidan så kontaktar vi er om det
praktiska. Mejla till: maria.fredriksson0203@gmail.com

⃝ Vi önskar bli kontaktade och prata mer om hur vi kan vara samarbetspartner och bidra.
⃝ Vi önskar bidra på följande sätt 2020: ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
⃝ Vi bidrar även gärna till lägret 2021 på samma sätt som 2020.

Företag:

Hemsida:

Faktureringsadress:

Postnummer + ort:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Mejladress:

Referens för eventuell faktura:

Finansiella bidrag av valfri storlek kan även skickas in av den som vill till Lerum Aspen Rotaryklubb,
via Bankgiro 292-3183 alternativt Swish 123 259 40 59. Ange meddelande ”SPLV-bidrag”.
Stort tack! //
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