
Spelregler

Alla ska behandlas respektfullt. Både deltagare och vuxna ska få möjlighet
att uttrycka sina tankar och känslor. Vi har nolltolerans mot beteende som
sårar eller kränker någon annan.

Deltagare under veckan ska följa coach och ledares instruktioner.

Det är inte tillåtet att ta screenshots, bilder eller spela in film eller ljud
under dagarna.   

Deltagare förväntas att följa med i det som händer under lägret. Det är
till exempel inte okej att spela spel under dagarna.  

Alla deltagare deltar och följer med i det gemensamma upplägget för
dagen och veckan. Vi har vissa hålltider som är särskilt viktiga att följa
(lunch, studiebesök, aktivitet och liknande). 

Varje morgon har vi en check-in för att kolla av närvaron och se vilka
deltagare som är på plats.

På Code Summer Camp är det nolltolerans mot all form av tobak och alkohol.

Ingen deltagare får lämna området utan tillstånd
från coach eller ledare. 

När dagen är slut ska alla deltagare checkas 
ut av en coach innan man lämnar lägret.

Be om hjälp när du har frågor!
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Psst! Hoppas du får ett roligt läger
på Code Summer Camp!

Vad roligt att du kommer hänga med oss i sommar när vi ska 
programmera! Det är några saker som du behöver känna till
innan lägret kickar i gång, och det är helt enkelt för att alla ska 
trivas under lägret och ha roligt tillsammans.
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⮡ Kom ihåg att stänga av din mikrofon när du inte pratar.

Coacherna kommer kunna stänga av ljudet när det behövs. 
Anledningen är för att undvika att alla pratar i munnen på varandra 
och se till så att alla som vill får möjlighet att prata.  

När vi ses i färggrupperna med coachen i break-out rooms vill vi att 
du har kameran på. 

Sitt på en plats där du kan koncentrera dig så att du kan hänga med på 
vad som händer. Vi lägger in pauser i programmet så du kan röra på dig.

För dig som deltar under digitala
veckan gäller även följande:

Psst! Hoppas du får ett roligt läger på Code Summer Camp!


