SOMMARDAGKOLLO
13 juni -23 juni 2016
Sommardagkollot kommer att genomföras den 13-23 juni (ej midsommarafton). Vi utgår
alltid ifrån Laxå-hallen klockan 09:00 varje dag och avslutar klockan 14:00. Alla barn från
årskurs 2-6 är välkomna till verksamheten. Duktiga ledare och föreningar kommer att hålla i
verksamheten. Här är en del av aktiviteterna som händer på kollot: Utflykt till Hasselfors i
vecka 24, besöka en bondgård vecka 24 (föranmälan till bondgården sker nedan), fiska, spela
tennis, pyssla, spela olika slags spel, paddla kanot och en massa andra roliga saker. Det
kommer även att finnas mycket tid för sol, bad och lata dagar i solen och en del nya roliga
överraskningar. Till Hasselfors kommer alla att åka buss.

Anmälan till bondgården:
Att följa med till bondgården är frivilligt, vi kommer att cykla dit. Du som vill följa med
behöver ha tillgång till en fungerande cykel och hjälm och inte vara allergisk mot djur, hö
eller liknande som kan finnas på en bondgård.

Bra att ha med sig varje dag är: badkläder, keps, frukt, solkräm och
vattenflaska.

Anmälan: Sommardagkollot kostar 300:- för nio dagar eller 150:-per vecka, då ingår även ett
lagat mål mat om dagen i skolresturangen på Centralskolan.
Är du inskriven på fritids dessa veckor betalar du ingenting. Då lämnar du bara din
anmälningsblankett till din fritidspersonal.

Du ska skicka din anmälan till:
Sommardagkollo, Linda-Marie Blankner Laxå kommun Fritid, 695 80 Laxå
BETALNING SKER VIA POSTGIRONUMMER 12 29 80-6
(gäller endast dig som inte är inskriven på fritids under dessa två veckor).
MÄRK PG-TALONGEN MED BARNETS NAMN OCH SOMMARDAGKOLLO
Sista anmälningsdag och betalningsdag är den 24/5-16.
Vid frågor ring Linda-Marie Blankner på nummer 076-110 13 33 eller maila på:
linda-marie.blankner@laxa.se

ANMÄLAN
Deltagarens namn:___________________________________________________________________
Personnummer:________________________________ Klass 2015/16:________________________
Adress:_____________________________________Postnummer:____________________________
Vårdnadshavare:____________________________________________________________________
Telefon dagtid:______________________________________________________________________
Kan simma:_________________Kan ej simma:____________________________________________
Matallergi eller annan allergi:__________________________________________________________
Talar fler språk, vilka?________________________________________________________________
Jag vill följa med till bondgården ”Östra Sågen” och jag har egen cykel och hjälm:_______________
Övrigt eller annat som är bra att veta:___________________________________________________

