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Beskrivelse

Så er det tid til den årlige vilde vulkaner tur fra tirsdag- fredag.
Vilde Vulkaner er en børnefestival hvor der kommer 11.000 unge for at hører musik og for at
danne relationer med andre unge.
Området byder på en masse aktiviteter såsom tivoli, løbehjulsbane, fodbold, basketball,
volleyball, dans og svømmehal. Der er sat hegn op rundt om hele festivalen så de unge ved
hvor 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. Kolonier generelt giver os chancen for at opbygge en tætte relationer til
ungerne, og de relationer er vigtige, hvis vi skal kunne være noget for dem i hverdagen og når
det gælder.

Tilmeldingsvejledning

Erfaringsmæssigt er denne koloni eftertragtet og pladserne forsvinder hurtigt.
Tilmeldingen åbner onsdag den 4. april kl. 1530 til 1630 på TUC’s kontor.
Vi tillader os efter tilmelding at kunne afvise børn og unge, hvis særlige vilkår ikke gør det
muligt at sikre forsvarligheden.

Betalingsvejledning

Betaling sker ved tilmeldingen på kontoret ved mobilepay eller kontant. Kvittering gives.

Yderlig Info

Mad
I prisen indgår forplejning.
Sove
Vi skal bo i teltlejre, og derfor også sove i dem.
Penge
Der er ikke nogen grænse for hvad jeres børn må have med på turen. Men 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 andet snold.
På kolonien laver vi en bank. En bank vil sige at i som forældre indbetaler, hvad jeres barn skal
have med som ’’lommepenge’’. En gang om dagen vil medlemmerne have mulighed for at
hæve 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.
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.
Link til mere info
http://www.vildevulkaner.dk

TUNE UNGDOMSCENTER

Huskeliste til Vilde vulkaner
Sovepose og pude

Drikkedunk

Regntøj og gummistøvler

Godtepose

Håndklæde x2

Solcreme

Sæbe, tandbørste, tandpasta

Lille enkelt luftmadras / Liggeunderlag

Lommelygte med ekstra batterier

Kopi af sygesikringsbevis

Skiftetøj
Varmt tøj til om aftenen

