TUNE UNGDOMSCENTER

Aktivitets Tilmelding
Titel

Dato
Start

Overlevelsestur til Sverige

5/8 – 8/8 2019
10.00

Målgruppe
Slut

Alle
17.00

Pris

450 ,-

Ansvarlig
medarbejder

Frank og Ninna

Beskrivelse

Vi tager til Krankesjön Lägerplats i Sydsverige. Vi skal back to basics og klare os uden luksus
og Netflix, sove i telt/shelter, lave mad over bål og måske bryde med en svensk bjørn eller ride
på en elg. Prisen er inkl. transport og mad alle dage. Turen er for børn og unge, hvis familier er
trygge ved en tur uden stramme rammer for hvad og hvor.

Sidste tilmelding

Mandag d. 24/6 2019 kl 16.00

Tilmeldingsvejled
ning

I skal sende sms til 71780187 med teksten:
”aktivitet+barnets for- og efternavn”

Betalingsvejledni
ng

Betaling skal ske senest den 24/6 2019 kl 14.00
Betalingsmuligheder:
Grevekort hos Frank
Bankoverførsel: reg 4316 konto 3191267931

Yderlig Info

Penge: TUC anbefaler at deltagere medbringer max 200 kr. Vi opfordre til, at i tager en snak
med jeres børn om, hvad pengene skal bruges til. En bank vil sige at i som forældre indbetaler
hvad jeres barn skal have med som ’’lommepenge’’ og så 1 gang om dagen vil medlemmerne
have mulighed for at komme og få penge til deres dag. Dette gør at vi tager en snak med dem
om hvad de forstiller sig deres penge skal gå til, så de ikke bare får dem alle sammen første
dag og har brugt det hele på slik. Lommepenge kan indleveres til Frank bank, senest d. 28/7 19. obs. de skal indleveres i kuverter med barnets navn til Frank.
Elektronik: Man må gerne have sin mobiltelefon med på turen men det er på eget ansvar. Vi
opfordrer til at i tager en snak derhjemme om hvad og hvordan man bruger den. Hvis man ikke
har mobiltelefon med, kan man få lov til at låne klubbens, hvis man har brug for at ringe. Vi
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forbeholder os retten, til at inddrage, jeres børns mobiltelefoner, såfremt vi oplever at det giver
problemer. Vi anbefaler også at der medbringes en opladt powerbank.
Medicin: Hvis dit barn bruger medicin, skal der udpeges en primær voksen, som medicinen
afleveres til sammen med en udførlig brugsanvisning senest en uge inden afgang.
Hvis uforsvarlighed forekommer kan hjemsendelse på forældrenes regning være en
konsekvens.

Med venlig hilsen
Tune Ungdomscenter

