Voice Camp 2017

Utvärdering från målsman
39 svar, 80 deltagare

Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%)
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Varför/varför inte?

-

Min dotter är bara 10 år och vi har känt oss trygga hela tiden hon varit här. Bra information, bra
kommunikation vid anmälan och snabba svar på frågor.

-

Dels för att dottern är trygg i sig själv och så fann hon en ny kompis direkt! Allt har känts väldigt
bra och förberett.

-

Kändes professionellt från början, igen, bemötandet.
Bra miljö! Trevlig personal.
Bra första mottagande. Kändes bra att kunna åka hem trygg.
Voice Camp har erfarenhet av dessa läger.
All info före och under lägerveckan. Samt info på hemsida.
Flickorna har varit här tidigare och stormtrivs.
Bra upplägg. Fin introfilm. Bra möte på dag 1, schysst ställe.
För att det var så bra information innan lägret. Allt kändes väldigt tryggt och bra organiserat.
Bra mottagande.
De fick ett gott mottagande på söndagen och ledarna gav ett bra intryck.
Bra information via hemsidan och via telefonkontakt.
Nattjour fanns.
Hon åkte tillsammans med en kompis, som hon känner sig trygg med.
Det kändes välplanerat och med god information innan var det bara roligt att åka hit.
Välordnat, fin anläggning, kul upplägg.

Hur har ni uppfattat personalen/ledarna?

-

Välkomnande och duktiga.
Extremt bra.
Fantastic. Superb. Great.
Positiva, och vänliga. Kunniga inom musik, trevligt engagemang.
Proffsiga och trevliga.
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-

Mycket tillmötesgående/vänliga.
Väldigt positivt!
Bra, engagerade, glada, kunniga.
Utmärkt.
Trygga, professionella, omtänksamma, snälla.
Supertrevliga.
Mycket bra, lätta att få tag på, trevliga, kunniga.
Bara positivt.
Mycket bra och kompetenta.
Fantastiska! Mycket engagerade.
Mycket bra och kompetenta. Väldigt duktiga.
Positiva, kompetenta.
Mycket professionella, trevliga och duktiga.
Fantastiska och lyhörda.
Mycket bra! Min dotter har varit supernöjd. Tack för ert fina jobb!
Bra, trygga, vänliga.
Engagerade, ansvarsfulla, positiva. Bra bemanning.
Bra, proffsiga.
Trygga, kunniga, roliga, inspirerande, omhändertagande, medryckande.
Dom var bra, kunde sin sak.
Bra, väldigt bra, gjorde ett bra jobb.
Proffsiga, välorganiserade, duktiga, stöttande, roliga. Bara positivt!!
Välkomnande, varma, proffsiga.

Några andra synpunkter ni vill dela med er av?

-

Keep it going J

-

Fint av er att ni filmade dagarna, så vi kan titta och även de som inte kunde följa med idag. Tack
och på återseende J

Ni har skapat ett jättefint koncept där unga barn får växa i en tillåtande miljö. Kram och tack!
Tack för att ni gör detta för barnen/ungdomarna!
Dottern har stortrivts, hon har till och med tyckt att maten varit supergod J
Allt var super.
Bra upplägg på lägret med solosång, gruppsång, uppträdande och studioinspelningar.
Trivts väldigt bra.
Allt varit bra, roligt att se filmen.
Toppenbra, imponerande!
Bara bra och positivt!
Bra med fullt program, mycket lekar och sånt som gör att folk kommer in i gruppen och då vågar
man. Kul!

