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JOTA/JOTI

JOTA/JOTI
HVAD ER JOTA/JOTI?
Så er der ikke lang tid til, at et
af de største spejderarrangementer i verden løber af stabelen - og du skal selvfølgelig
med!

HVEM KAN DELTAGE?
Alle spejdere fra alle korps,
der er fyldt 12 år, kan deltage
på JOTA/JOTI. Men der er rift
om pladserne, så skynd dig at
melde dig til.

Vi skal have gang i computeren
hele weekenden og chatte
med spejdere i hele verden.
Men er det dig der får kontakt
med flest lande? Eller får du
en ny ven på den anden side af
jorden?

HVOR FOREGÅR DET?
Byskovskolen afd. Benløse
Præstevej 19
4100 Ringsted

Igen i år kan du snakke med
spejdere i hele verden, både
via internet og radio. Vi får
selvfølgelig også tid til at lave
sjove aktiviteter udendørs.

HVORNÅR FOREGÅR DET?
Fra fredag den 18. oktober
2019 kl. 19.30 til søndag den
20. oktober 2019 kl. 12.30.
PRIS
Uanset spejderkorps:
Jota/Joti 175 kr.
Medhjælper 175 kr.
Etablering og Jota/Joti 175 kr.

Kom og vær med til et JOTA/
JOTI, du sent vil glemme.
Vi glæder os til at se dig i oktober - vær beredt.
TRANSPORT
www.jota-joti.dk
Deltagere er selv ansvarlige for
transport til og fra Byskovskolen. Transportudgifter er ikke
inkluderet i deltagergebyret.

Mød spejdere fra hele verden
TILMELDING
Du tilmelder dig på den elektroniske tilmelding, som findes
på websiden:
tilmelding.dbs.dk. Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2019.

VÆR MED TIL FORLEJR
Er du over 15 år, kan du allerede komme torsdag aften den
17. oktober og være med til at
bygge arrangementet op og
gør klar til de andre kommer.

HVAD SKAL JEG HAVE MED?
Du skal selv medbringe en
computer eller tablet. Har du
brug for mere, skal du selv
medbringe det. Der er strøm og
netværk.

Og så får du endda en ekstra
aften til at hygge med spejdervennerne ganske gratis.

I løbet af weekenden vil der
være både indendørs- og
udendørsaktiviteter, så husk at
pakke derefter.

Vi mødes i Skee (Skeevej 44,
4370 St. Merløse) torsdag den
17. oktober kl. 19.00, hvor vi
overnatter og fredag kører vi
sammen til Byskovskolen.
Kryds dette af i din tilmelding
(så hører du nærmere).

Husk at pakke rigeligt med slik,
snacks og/eller sodavand til
de sene nattetimer. Der er jo
mulighed for at tage en ”døgner” fra lørdag til søndag.

SPØRGSMÅL
Spørgsmål omkring weekenden kan sendes til Jimmy Singerholm:
jimmysingerholm@gmail.com

Du skal desuden medbringe dit
sygesikringsbevis, som afleveres ved ankomsten og udleveres igen når du tager hjem,
af sikkerhedsmæssige årsager.

ARRANGØRER
Denne weekend er arrangeret
af Danske Baptisters Spejderkorps i samarbejde med
KFUM-Spejderne.

Vi ses!

Korpskontoret, Wagnersvej 33, 2450 Kbhvn. SV
E-mail: dbs@dbs.dk, Tlf.: 9816 6250

