PÅMELDINGSSKJEMA SOMMERLEIR 2022
- for barn som har en mamma eller pappa med demens

Honne hotell og
konferansesenter
Gjøvik kommune, Innlandet

30. juni - 3. juli
Start torsdag ettermiddag og
avslutning søndag etter lunsj
Sommerleiren er for barn under 18 år fra hele landet som har en mamma eller pappa med demens,
der den friske forelderen eller annen voksen ressursperson også deltar. Målet med sommerleiren er at
deltakerne treffer andre som er i samme situasjon, får kunnskap om demens og har det gøy med ulike
aktiviteter.
Sommerleiren er landsdekkende. Søkere som ikke har deltatt på sommerleiren tidligere vil bli prioritert. Familier
som har deltatt før vil stå på venteliste, der de som har deltatt færrest ganger blir prioritert. Det er begrenset antall
plasser. I tillegg til de ovennevnte prioriteringene, er det «først til mølla-prinsippet» som gjelder.
Vi vil til enhver tid forholde oss til gjeldende nasjonale og lokale råd og tiltak for smittevern. Det tas forbehold
om endringer og mulig avlysning på grunn av koronasituasjonen.

Forelder/foresatt kan sende påmelding/søknad ved å fylle ut opplysningene under
Dato for innsending:
Barnet/barna skal delta sammen med (kryss av):

Forelder

Annen voksen ressursperson

Navn forelder/foresatt:
Adresse: 							Postnummer/sted:
Epost: 								Telefon:
Antall barn: 							Alder:

bk.no 02.2022

Utfylt påmeldingsskjema sendes til sommerleir@aldringoghelse.no.
NB! Skjemaet må lastes ned før utfylling. Husk å lagre før du sender som vedlegg.
For innsending av skjema per post: Aldring og helse, Sommerleir,
Postboks 2136, 3103 Tønsberg. Påmeldingsfrist 25. april.
Påmeldinger vil bli behandlet fortløpende, og det blir gjort en vurdering på om søkerne oppfyller
kriteriene. Vi kontakter dere for flere opplysninger etter mottatt påmelding. Informasjonen som
innhentes brukes til vurdering av påmeldingen/søknaden og tilrettelegging av kurset.
Ønsker du mer informasjon om personvern gå inn på https://www.aldringoghelse.no/personvern/
For mer informasjon om sommerleiren se: www.hvemsermeg.no

Sommerleiren arrangeres av Aldring og helse, i samarbeid med
Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet
og er et av pårørendetiltakene i Demensplan 2025.

