Hillerød Bueskyttelaug inviterer i samarbejde med Dansk Bueskytteforbund de unge
Bueskytter til
Sommerlejr og ungdomsweekend i dagene 26. – 30. juni 2010
På Milnersvej 39, 3400 Hillerød.
Vi mødes d. 26. juni kl.: 1400 og forlader stedet igen d. 30. juni kl.: 1400

1. Det er muligt kun at deltage, i weekenden, så er prisen:
2. Det er ligeledes muligt at deltage, mandag til onsdag, så er prisen:
3. Ved deltagelse i hele lejren 5 dage er prisen:

250,00 kr.
250,00 kr.
425,00 kr.

Deltager afgiften indbetales klubvis ved tilmeldingen på konto nr.: 6300 0004043741
Trænere og forældre der hjælper til betaler ikke for deltagelse.

Tilmelding senest d. 14-06-2010 via mail: svendc42@gmail.com
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Svend Christensen via samme mail eller mobil: 24 64 12 34

Program for aktiviteterne på lejren, samt sikkerhedsbestemmelserne, vil blive gennemgået den første lejrdag, så snart
teltlejren er etableret.
Da vi ikke har plads til overnatning indendørs, bedes klubberne medbringe telte til deres deltagere, den enkelte deltager medbringer sovepose,
liggeunderlag, toiletartikler, badetøj (til svømmehallen), et varmt tæppe og selvfølgelig tøj til det danske vejr.
Da vi ligger inde i byen i år, skal det indskærpes at ingen forlader lejrområdet uden aftale med en af lederne.
Nærmeste indkøbsmulighed er REMA 1000 på Milnersvej 49.

Af hensyn til kokkene og også dig selv, må du gerne skrive på tilmeldingen, hvis du er vegetar (og hvad du så spiser, fisk og andet eller kun
grønsager, soja produkter el. lign.), det samme med æg og ost, eller hvis det er bestemte ting du ikke spiser af religiøse eller anden årsag
Kræsenhed kommer ikke ind under her.

HUSK, at hvis du får fast medicin, oplyses det til lederne ved ankomst.

Tilmeldingsskema til Sommerlejren 2010.
Sendes til: svendc42@gmail.com
Deltager afgiften indbetales klubvis ved tilmeldingen på konto nr.: 6300 0004043741
Fra klub:
Navn:

Navn:

Navn:

Kontaktperson:
Bue type:

Fødselsdata:

Weekend:

Mandag - Onsdag

Hele lejren 5 dage

Vegetarer – mad allergikere – o. lign.
Hvad kan spises? – hvad kan konkret IKKE spises?

Årsag:

Speciel kost:

Speciel kost:

Telefon:

Hjælper til:

Deltagende ledere/trænere/forældre.
Betaler fuld pris:
Weekend.

Mandag - Onsdag

Hele lejren 5 dage

