BRA ATT VETA
REAL CAMP SKÅNES DJURPARK

Real Camp Skånes Djurpark är ett mäktigt äventyrsläger förlagt djupt in i parkens bokskog.
Lägret riktas mot ungdomar i åldern 13-15 som har ett intresse för äventyr, djur och natur.
Vi vill erbjuda ungdomarna en upplevelse utöver det vanliga – en möjlighet att utmana sig
själv och testa på saker och aktiviteter man normalt inte kommer i kontakt med i en fantastisk miljö samt ge möjligheten att skapa nya vänner. Deltagarna kommer att delas in i
grupper och lägret är uppbyggt på en storytelling, det vill säga det finns en bakomvarande
historia som leder deltagarna framåt mot målet.
Tillsammans löser deltagarna knepiga problem relaterade till djur och natur, vissa ledtrådar
får man när man klarat en uppgift andra är en aktivitet som man i gruppen ska genomföra.
Varje grupp har en lägerledare som följeslagare och som även hjälper gruppen framåt.

AKTIVITETER

Alla aktiviteter är förlagda i parken eller i den närliggande naturen.
Exempel på aktiviteter grupperna ska ställas inför: Djurskötsel • Heldagsaktiviteter i skog
och mark • Samarbetsövningar • Kvällsvandring i djurparken • Klättring • Plus en massa
andra roliga aktiviteter.
Alla aktiviteter är säkrade av lägerledare och personal från Real Camp Skånes Djurpark.

BOENDE

Deltagarna kommer att bo tillsammans inne i parken med djuren tätt intill. Vårt basecamp
ligger i en glänta i den fantastiska bokskogen som omsluter delar av parken. Varje dag utgår
man härifrån. Det är här man samlas kring läger elden och delar med sig av sina erfarenheter var kväll. Det finns nattvakter med och sover för att säkerställa att deltagarna har det bra
och känner sig säkra. Parken i övrigt är låst så inga utomstående har möjlighet att ta sig upp
till basecamp.

MAT

Alla måltider, frukost, lunch och middag samt mellanmål ingår i deltagaravgiften. Maten
skickas ut till lägret och färdigställs av deltagarna och lägerledarna.

FÖRSÄKRING

Deltagarna är försäkrade med olycksfallsförsäkring via Laer utbildning AB.

FÖR FAMILJEN

Parken har massor med aktiviteter för familjen eller föräldrarna som känner att de vill vara
på plats under lägret eller som kommer och släpper av ungdomarna. Vänligen kontakta
parken för mer info.

www.realcamp.se

