Hej _______________________
Spejdernes Lejr bliver kontantløs. Det vil sige, at man på lejren ikke kan bruge kontanter. I stedet for
kontanter bruger vi en chip på lejrarmbåndet til at betale med. Det kalder vi Skejser. Armbånd og chip til
dine tilmeldte spejdere er vedlagt i dette brev. Hver gruppe får også et Skejserkort, som kan knyttes til
gruppens betalingskort.
Skejser gør lejren nemmere og sikrere for både deltagere og arrangører, da vi undgår at spejderne går rundt
med mange lommepenge, og lejren ikke skal håndtere store mængder kontanter. Men det kræver lidt
forarbejde fra din og forældrenes side før Skejser kan bruges på lejren. Det er nemlig muligt for forældrene
at sætte spejdernes lommepenge ind på armbåndet inden lejren. Du kan læse meget mere på
www.skejser.dk.
Det er vigtigt, at du bliver tilmeldt Skejser inden lejren. Dette foregår ved at du eller dine forældre opretter
en konto på www.skejser.dk ved at trykke på knappen ”opret”.

Under oprettelsen vil der blive spurgt efter følgende:
•

Et betalingskort – du kan bruge Dankort, VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, Diners eller JCB.

•

SkejserID:

____________________

•

Fødselsdag:

____________________

•

Armbåndsnummer eller Skejserkortnummer
o Du finder armbåndsnummeret på bagsiden af chippen
o Hvis du/I ikke har fået dit armbånd endnu, kan du springe dette punkt over og få udleveret
dit armbånd på lejren

Du kan som forældre opsætte et maks. forbrug pr. dag for brugeren. Som standard er maks. forbrug pr. dag
sat til 50 DKK. Er der penge til overs på kontoen efter Spejdernes Lejr, kan de udbetales op til et halvt år efter
lejren på skejser.dk. Eventuelle restbeløb efter 6 måneder vil gå til spejdernes Lejr.
På skejser.dk kan både du og forældrene læse mere om systemet og få svar på jeres spørgsmål. Er der
spørgsmål, som du ikke kan finde svaret på der, så kan lejrens callcenter kontaktes på:
e-mail: info@sl2017.dk
eller
Telefon: +45 8111 2017

Mange deltagere modtager deres armbånd på samme tid. Der kan derfor være noget svartid lige efter, at vi
har åbnet for skejser.dk.

