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Kære ledere

I sidder nu med lederbrev 2 i hånden, som i særdeleshed omhandler gruppens tilmeldingen til Jubilæumsfesten 
den 4. maj i Aarhus.

Vi håber, at I allerede er godt i gang med at indhente tilmeldinger fra jeres piger i gruppen. Hvis ikke, kan I finde 
information om dette i lederbrev 1. 

Hvor skal gruppen tilmeldes?

I skal tilmelde gruppen via medlemsservice. I finder eventet, Jubilæumsfesten, via pigespejdernes kalender.

Når tilmeldingen åbner, vil det blive annonceret på Jubilæumsfestens facebook-begivenhed og på hjemmesiden, så hold øje med direkte 
link til tilmeldingen der.

Det er kun en person, der skal tilmelde hele gruppen. 

I bestemmer selv i gruppen, hvem der skal stå for jeres tilmelding.

100-års jubilæum - Lederbrev nr. 2

Hvem tilmelder gruppen?

Tilmeldingen til Jubilæumsfesten åbner den 1. marts 2019.

Jeres tilmelding skal ske inden den 17. marts 2019 klokken 23.59.

Hvornår skal gruppen tilmeldes?
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Ved den endelige tilmelding skal I oplyse følgende:

• Antal deltagere i følgende enheder: 0-2 år, spilopspejdere, spirer, smutter, spejdere, seniorer, rangere 
(uden lederansvar), augustaer (uden lederansvar) samt ledere.

• Antal overnatninger I ønsker henholdsvis fredag og lørdag nat.
• Særlige hensyn såsom allergier, opbevaring af medicin, gangbesvær etc. Herunder også, om I har deltag-

ere, der ikke har afgivet fototilladelse.
• Hvordan og hvornår I ankommer til og rejser fra jeres overnatning i Aarhus.
• Hvor mange deltagere I forventer at have til gudstjenesterne.
• Hvor mange t-shirts I ønsker at forhåndsbestille i de forskellige størrelser.
• Hvilke planlagte aktiviteter I ønsker til jeres enheder.
• Hvor mange faner I medbringer til optog.

Dagens program:

10:00 Fælles optog i Aarhus Midtby med tambourkorps og faner.
11:00 Åbningsshow for alle i Aarhus Midtby.
12:00 Aktiviteter, både planlagte og frie
16:00 Gudstjeneste i Domkirken - målrettet spilopspejdere, spirer, smutter og spejdere.
17:00 Alle samles i Tivoli Friheden til aftensmad og forlystelser.
20:00 Afslutning med koncert i Tivoli Friheden for alle.
22:00 Fakkeloptog mod Domkirken, for de som skal deltage i aftengudstjenesten. (ca. 3 km)
23:00 Gudstjeneste i Domkirken - målrettet seniorer, rangere, augustaer og ledere.

NB: Selv om gudstjenesterne er målrettet forskellige aldersgrupper, er man velkommen til at deltage, hvor det giver bedst mening. Husk 
blot, at det skal noteres i den endelige tilmelding.

Hvilke oplysninger skal gives ved tilmelding?

Dagens program og ønsker til aktiviteter.

I tidsrummet mellem kl 12.00 og 16.00 bliver det muligt for alle at prøve forskellige sjove, underhold-
ende, lærerige og udfordrende aktiviteter. 
Der findes to typer af aktiviteter - de planlagte og de frie.
Alle deltagere kan deltage i en planlagt aktivitet, som I ønsker hjemmefra og kender på forhånd.
Derudover har gruppen frit slag til at planlægge dagen, hvor man f.eks. kan deltage i frie aktiviteter, 
der også tæller seværdigheder og oplevelser rundt om i Aarhus.

I finder det fulde overblik i aktivitetskataloget, som også findes på:
 www.pigespejder.dk/100-aars-jubilaeum
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Da tilmeldingsfristen ligger midt i medlemskampagnen, kan gruppen eftertilmelde piger, som er indmeldt i marts måned 2019.
Eftertilmelding foregår ved at sende en mail til info@pigespejder.dk senest den 5. april 2019.
Ved eftertilmelding skal I oplyse pigens fulde navn, medlemsnr., gruppe, særlige hensyn samt hvilken enhed hun tilhører. 
Ydermere skal I oplyse hvilke af jeres planlagte aktiviteter hun ønsker.

Tilmelding af piger indmeldt under medlemskampagnen.

Sammen med den endelige tilmelding får I mulighed for at ønske, hvilken planlagt aktivitet I gerne vil deltage i. 
Spilopper skal ønske én, spirer skal ønske to og øvrige enheder skal ønske 4, men man kommer kun til at 
deltage i én planlagt aktivitet.

Efter den endelige tilmelding lægger vi puslespillet, og fordeler pladserne på aktiviteterne ud fra jeres ønsker.
Herefter sender vi oplysninger om aktivitet, tid og sted til jer, så I har mulighed for at planlægge resten af 
dagen hjemmefra.

Da dette er den største fejring af korpsets 100-års jubilæum ved vi, at dette arrangement tiltrækker et publikum, som ikke på forhånd 
står i medlemsservice. 
Deltager ikke-medlemmet sammen med en gruppe (for eksempel tidligere spejdere eller forældre) tilmelder I vedkommende sammen 
med resten af gruppen. 

Deltager man ikke sammen med en pigespejder-gruppe, er det muligt at tilmelde sig gennem en særlig tilmelding, som vil være at finde 
på hjemmesiden og Facebook når tilmeldingen åbner.

Tilmelding af ikke-medlemmer såsom tidligere spejdere, forældre eller medlemmer af andre korps.
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Reglerne for afbud følger korpsets handelsbetingelser for kurser og arrangementer. 

Reglerne er derfor som følger:
Køb af kurser og arrangementer på medlem.pigespejder.dk er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere 
betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.” 

For kurser, ture og arrangementer som udbydes af De grønne pigespejdere eller af lokale grupper og regioner gælder følgende afbuds-
betingelser: 

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus eller i et arrangement, skal du frem til tilmeldingsfristen meddele dette hurtigst 
muligt til info@pigespejder.dk. Efter denne dato, skal det meddeles til kursuslederen eller den ansvarlige for arrangementet.  

Frem til tilmeldingsfristen kan afbud ske vederlagsfrit.
Fra tilmeldingsfristen og frem til 14 dage før kursusstart betales 50 % af afgiften ved afbud.
Sker afbuddet senere end 14 dage før kursusstart betales hele afgiften

Der dispenseres ikke fra afbudsreglerne grundet sygdom, skader, personlige årsager eller lignende. Alle afbud behandles ens. 

Du kan også læse de fulde handelsebetingelser på:
https://pigespejder.dk/wp-content/uploads/2018/09/Handelsbetingelser_DGP_2016.pdf

Afbudsbetingelser.

Vi glæder os til at se jer den 4. maj 2019.

Spejderhilsen alle bag Jubilæumsfesten.

Nej. Når I har indsendt tilmeldingen, kan I ikke redigerer i den, heller ikke selvom tilmeldingsfristen endnu ikke 
er nået.

Er der dog alligevel rettelser til jeres tilmelding, bedes I sende disse til info@pigespejder.dk. Så retter vi 
tilmeldingen for jer. Dette gælder også, hvis en pige bliver forhindret i at deltage, og gruppen selv har fundet en 
til at overtage pladsen.

Kan vi redigerer i tilmeldingen?


