ORDENSREGLER
Vi er mange mennesker samlet og for at alle får den bedste
oplevelse, har vi lavet nogle ordensregler, som alle skal følge.
Læs dem gerne inden du kommer, så der ikke er nogen overraskelser

Det er forbudt at have åben ild på
Camp Ung Agenda, det betyder også,
at det er forbudt at grille

Camp Ung Agenda er for unge mellem 16 og 30 år, undervisere over 30
må også gerne være med. Er du ellers
uden for målgruppen er du velkommen til at komme på besøg på campen.

Der skal være stille på Camp Ung
Agenda mellem kl. 02.00 og 08.00
Det er ikke tilladt at have soundbokse
og andre store anlæg med på Camp
Ung Agenda

Våben, stoffer og andre ulovlige genstande er naturligvis h
 eller ikke tilladte på Camp Ung Agenda

18+

Campchefen har ansvar for ro og
orden og er til rådighed hvis der opstår problemer. Campchefens anvisninger skal altid følges

😀

I baren sælges ikke alkohol til unge under 18 år. Der er armbånd til unge under
18 og til unge over 18, kan du ikke vise
ID får du et armbånd til unge under 18.
Husdyr må ikke medbringes på Camp
Ung Agenda
Fællesfaciliteter, som fx bad, toilet
og spil skal efterlades i samme stand
som du ønsker at finde dem, dvs.
rene og ryddelige

Vi vil ikke acceptere vold, racisme, sexisme og andre former for
diskrimination på Camp Ung Agenda. Camp Ung Agenda skal
være et trygt sted for alle! Ser du eller oplever du diskrimination
på campen, så hiv fat i en af campvagterne.
Og så husk at passe på hinanden, bruge sund fornuft og smide
affald i skraldespandene
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PROGRAM

KUN FOR DIG PÅ CAMP UNG AGENDA!
Der er masser af tid til at opleve Folkemødet!
Ung Agenda klæder dig på til den bedste Folkemøde-oplevelse og
giver rammerne til at nyde livet på Bornholm, nu du er her

Onsdag 15. juni
16.00: Velkomsttale om ungdomsmagt v. Anna
Asghari, Direktør i Ungdomsbureauet

16.15: D
 emokratifitness – træn dine demokratimuskler inden Folkemødet åbner

😀
Torsdag 16. juni
08.00-10.00: Morgenmad serveres
(kræver reservation) 08.30: D
 emokratifitness
09.00: Morgentalkshow med Ungdomsbureauet

17.15: Workshop: Hvordan engagerer vi os?
Saga guider os igennem
Shuttlebusserne kører mellem 15.00-23.00

Shuttlebusserne kører mellem 09.00-03.00

18.00 – 20.30: Pause
19.30: I ALLINGE: ungdomspartilederdebat

21.30: Dragshow v. Mizz Privileze

20.30: M
 usikbanko: sommermusik v. Absalon

22.00: DJ Sepideh

22.30: D
 J og Fest

00.00 Tak for i dag

00.00: Tak for i dag – vi ses til Folkemøde i morgen

Fredag 17. juni
08.00-10.00: Morgenmad serveres
(kræver reservation)

Lørdag 18. juni
08.00-10.00: Morgenmad serveres
(kræver reservation)

08.30: Demokratifitness

08.30: Demokratifitness

09.00: Morgentalkshow med Ungdomsbureauet

09.00: Morgentalkshow med Ungdomsbureauet

Shuttlebusserne kører mellem 09.00-03.00

Shuttlebusserne kører mellem 09.00-03.00

22.00: DJ den Almægtige

21.00: F
 ørste bus mod Rønne og København afgår fra
Campen

00.00: Tak for i dag

Se alle Ung Agenda
events på
Folkemødet her
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