Vitsgarn seglarskola
Ins/Ass 2019
Inför 2019 års Ins/Ass läger har vi uppdaterat antagningsprocessen från tidigare år, detta som ett led i
att höja kompetensen hos våra utbildade ledare, målet är att de som fullföljt Ins/Ass lägret och börjar
jobba som ledare på Vitsgarn 2020 ska besitta en hög kompetens och vara självsäkra i rollen som
ledare.
För att ansöka om en plats på Ins/Ass 2019 ska du vara född 2003 eller tidigare, du ska ha gått
seglarläger på Vitsgarn som varat 2veckor eller längre eller så har du motsvarande erfarenhet från
annat seglarläger.
Datum för Ins/Ass 2019 är 15 - 30 juli
Ins/Ass är en utbildning för de som önskar att arbeta som ledare på Seglarskolan Vitsgarn. Som
alternativ till Ins/Ass finns lägren VG Fortsättning 1 och 2, där deltagarna får en gedigen utbildning i
segling och sjömanskap. Om du är osäker på om du vill arbeta som ledare på Vitsgarn under
sommaren 2020 rekommenderar vi att du anmäler dig till VG Fortsättning 2019, därefter är du fri att
ansöka till Ins/Ass 2020.
Har du läst så här långt och känner dig fortfarande säker på att du vill ansöka till Ins/Ass 2019? Då gör
du så här.

Antagningsprocess till Ins/ass 2019
Vi vill att du skriver ett ansökningsbrev där du på max en A4 beskriver dig själv som person, varför du
vill bli ledare på Vitsgarn Seglarskola, vad du har för erfarenhet av segling och sjömanskap, vad du
tycker fungerar bra med verksamheten som bedrivs på Vitsgarn och vad som kan förbättras. När du
skriver och funderar kring verksamheten på Vitsgarn, tänk på att många olika roller behövs; de som
anordnar roliga kvällsaktiviteter, de som är bra på att hålla humöret uppe vid dåligt väder och de som
är bra på att stötta elever på seglarskolan som behöver det. En sak måste alla ha gemensamt och det är
att kunna segla och hantera olika typer av båtar, både segel- och motorbåtar. Vi vill att du avslutar ditt
brev med att motivera varför just du skulle passa att arbeta som ledare på ett seglarläger!
Maila ditt ansökningsbrev senast den 15 november klockan 23:59 till insass19@vitsgarn.se. När du
har skickat in ditt brev är du vidare i antagningsprocessen.
Nästa steg är att du på egen hand tar Förarbevis för båt. Senast den 1 mars 2019 vill vi att du har klarat
provet för Förarbevis, maila in en kopia av förarbeviset till insass19@vitsgarn.se.
Senast den 15 mars 2019 kommer du få svar om antagning till Ins/Ass 2019.
Lycka till!
Styrelsen Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Östra distriktet

