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---“Regionale Scou'ngwedstrijden (RSW)”--Beste Scouts, ouders/ verzorgers,
Dit jaar doen we weer mee met de Regionale Scoutingwedstrijden! Dat betekent dat jullie
het op gaan nemen tegen andere scoutinggroepen, om vervolgens misschien zelfs naar de
Landelijke Scoutingwedstrijden te gaan! De RSW vinden plaats in Rossum van
zaterdagochtend 9 mei tot zondagmiddag 10 mei. Precieze tijden en andere informatie
met betrekking tot vervoer en de inpaklijst volgt na aanmelding.
De opkomsten van de komende weken bereiden jullie voor op de verschillende disciplines en
het RSW 2020 thema. Het is namelijk de bedoeling dat jullie de strijd aan gaan door te laten
zien hoe goed jullie de scoutingtechnieken beheren. Vooral de routetechnieken,
kampopbouw en de samenwerking in de groep zijn belangrijk. Buiten het wedstrijdaspect om
staat gezelligheid natuurlijk ook hoog in het vaandel. En net als vorig jaar wordt het zeker
weer gezellig met de vele andere groepen die mee doen!
Voor deelname aan de RSW vragen wij een bedrag van € 7,50 per persoon.
Graag zouden wij het opgavestrookje en het geld uiterlijk woensdag 11 maart in
ontvangst willen nemen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd voor of na
de opkomsten iemand van de leiding aanspreken. Ook kunt u contact opnemen via de
onderstaande contactinformatie.
Met vriendelijke scoutsgroet,
Frank, Sefa, Rick, Roy en Myrthe
U kunt nu ook het bedrag overmaken, vermeld hierbij de naam van het lid.
T.n.v. Neem contact op of zie meegegeven brief
IBAN:
✂
Opgavestrookje RSW

Inleveren uiterlijk 11 maart!

Naam + achternaam: ______________________________________________________________________________
Ga wel / niet mee naar de RSW van zaterdag 9 mei t/m zondag 10 mei.
Ik gebruik wel / geen medicijnen, ik heb wel / geen allergie, ik heb wel / geen speciaal
dieet. Ik betaal wel / niet contant.
Opmerkingen of wijzigingen medicijnen/allergie/dieet:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Aanmelding (en evt. geld) inleveren in een gesloten enveloppe voorzien van naam.
Contact

scouts@scoutingeuregio.nl

Frank (teamleider)

