
ANMÄLAN TILL JOTA /JOTI 
 

Jamboree on the air  
and  

Jamboree on the internet 
 

15-16 oktober 
 
 Lördagen den 15 oktober så samlas Eksjö och Vetlanda Scoutkår vid 
Scoutstugan i Vetlanda och är med på årets JOTA/JOTI. Under helgen kommer vi att kommunicera med scouter från hela världen via radio och internet, samt ha andra aktiviteter så som tävlingar och hantverk.   

Samling: 15 oktober kl. 08.00 på stora parkering vid tågstation i Eksjö för vidare färd mot 
Vetlanda (där börjar det kl 8:45) 
Avslutning: 16 oktober kl 11:00 (vi kommer tillbaka till Eksjö ca 11:30) 
Var: Scoutstugan Gränsgatan 30 Vetlanda  
Vem: Upptäckare, Äventyrare och Utmanare från Vetlanda och Eksjö scoutkårer.  
Kostnad: 150 kr som lämnas vid anmälan. Pengarna används till mat och material.  
Utrustning:   Kläder för att vara ute och inne.   Upptäckare utrustning för att sova inomhus samt äta utomhus  Äventyrare och Utmanare utrustning för att sova i militärtält och äta utomhus. Det 

innebär att du skall ha med dig varm sovsäck och liggunderlag och gärna ett extra 
påslakan att stoppa i sovsäcken. Något lämpligt klädesplagg att sova i.  Bärbar dator med nätverkskort eller nätverkskabel (sticka) för den som kan.  

 
Vi har dåligt med datorer från annat håll så det behövs att några scouter kan ta med sig egna datorer. Datorerna kommer enbart användas under ledares kontroll för att chatta med andra scouter på scouternas egna internationella chattrum som finns tillgängligt enbart för JOTI.  
Anmälan görs till ledarna senast den 9 oktober!  
 
Hör av er till era ledare om det är något ni undrar över.  ...……………………………………………………………………………………………….. 
 
  
Namn:___________________________________________________ 
 
Välj ett alternativ    Upptäckare   Äventyrare   Utmanare  Ledare  
 
Scoutkår:____________________________________________________  
  
Jag har med egen dator med nätverkskort (trådlöst eller trådat):   JA  NEJ 
 
Jag kan skjutsa ____ scouter till Vetlanda och/eller skjutsa ____ scouter hem 
 
Målsman nås på tfn_____________________ alt _____________________ under hajken.  
  
Allergi/ specialkost: _______________________________________________________  
 
 
__________________________________________  
Målsmans underskrift  


