TUNE UNGDOMSCENTER

Aktivitets Tilmelding
Titel

Vilde Vulkaner 2019
Dato
Start

02/07-05/07-2019
Mere info senere

Målgruppe
Slut

4 klasse og op
Mere info senere

Ansvarlig medarbejder

Ninna og Frank

Beskrivelse

Kolonien afvikles af Frank og Ninna.

Pris

630 -,

Vilde Vulkaner er en børnefestival hvor der kommer 11.000 unge og hører musik og har en
god mulighed for at danne relationer med andre unge. Området byder på en masse
aktiviteter såsom tivoli, løbehjul bane, fodbold, basketball, volleyball, dans og svømmehal.
Der er sat hegn op rundt om hele festivalen så de unge ved hvortil de må befinde sig.
Formålet med kolonien er at styrke trygheden mellem medlemmerne og mellem
medlemmerne og personalet og hermed kan medlemmerne også skabe relationer med andre
unge fra forskellige byer. Vi vil gerne have alle børn med, da en koloni giver os chancen for at
opbygge en tæt relation børnene og derfor også styrker os i dagligdagen.
Tilmelding

Torsdag d. 31/1-19 kl 17:00 – 18:30

Tilmeldingsvejledning

I skal tilmelde jer ved personligt fremmøde til Ninna og Frank.

Betalingsvejledning

Betaling skal ske i forbindelse med tilmelding.
Betalingsmuligheder: Kontant eller Grevekort.

Yderlig Info

Mad: Tirsdag spiser ungerne aftensmad hjemmefra. Giv dem for en sikkerhedsskyld en
madpakke med. Onsdag morgen og middag sørger TUC for mad. Fra onsdag aften til fredag
morgen leverer festivalen mad. Indkvartering: Vi sover i telte og opholder os primært
udenfor.
Penge: TUC anbefaler at deltagere medbringer 300 kr. Vi opfordre til, at i tager en snak med
jeres børn om, hvad pengene skal bruges til. Der vil være en risiko for at alle pengene bliver
brugt på slik og snold. På kolonien laver vi en bank. En bank vil sige at i som forældre
indbetaler hvad jeres barn skal have med som ’’lommepenge’’ og så 1 gang om dagen vil
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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. 24/06 -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
opfordre 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
forbeholder os retten, til at inddrage, jeres børns mobiltelefoner, såfremt vi oplever at det
giver problemer.
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.
Link til mere info: http://www.vildevulkaner.dk
Hvis uforsvarlighed forekommer, kan hjemsendelse være en konsekvens

Med venlig hilsen
Tune Ungdomscenter

