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Anna Westin

08 520 738 91
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SOMMAR 2013

Veckorna 25,26,27,31

För dig mellan 9 – 15 år
Vi badar, läser, fiskar, bakar, spelar spel, går på

lättare utflykter, gör film, skapar musik, är på äventyrsjakt med mera.

Anmäl i tid - begränsat antal platser !!!

Anmäl senast den 31 MAJ genom att lämna din
lapp till fritidsledare/fritidsgård eller per mail
anna.westin@nynashamn.se eller
Telefonnr:

Allaktivitetshuset, Nickstabadsvägen 13, tel 520 738 90

08-52073890 / 91

Vi Syns! Anna, Calle, Danne, Joana, Miriam, Stefan, Ibbe m fl.

Mer detaljerad information om veckan får ni efter anmälan.
Har du speciella behov så kontakta oss gärna för mer information så att vi kan

Aktiviteter

Vecka 25 Sommarläger på Sågen ( 17 – 20 Juni)

Vi är på Sågen måndag morgon till torsdag eftermiddag, dag som natt. Olika
aktiviteter, frukost, lunch, middag och mellanmål ingår i paketet.

möjliggöra efter bästa förmåga, en bra sommarverksamhet även för dig/ditt barn.

Kryssa i: (Lapp lämnas till din närmaste fritidsgård.)

JA, jag vill vara med vecka 25.

Mer detaljerad information om veckan får ni efter anmälan.

Kostnad 400 kronor.

Vecka 26 Dagkollo på Allaktivitetshuset (NiXta) ( 24 – 28 Juni)

JA, jag vill vara med vecka 26.

Måndag – fredag kl 8 – 16 (inkl lunch, mellanmål, resa till Stockholm, inträde
Gröna Lund)

Kostnad 300 kronor.

Torsdagen åker vi till Gröna Lund.

JA, jag vill vara med vecka 27.

Dessa dagar fyller vi med lekar, skapande, bad, fiske och mycket mer.
Du behöver endast ta med dig fickpengar till åkband och glass eller annat!

Kostnad 400 kronor.

Vecka 27 Dagkollo på Allaktivitetshuset (NiXta) ( 1 – 5 Juli)

JA, jag vill vara med vecka 31.

Mer detaljerad information om veckan får ni efter anmälan.

Måndag – fredag kl 8 – 16 (inkl lunch, mellanmål, resa till Åland)

Dessa dagar fyller vi med lekar, skapande, bad, fiske och mycket mer.
Torsdagen åker vi en dagtur till Åland.

Du behöver endast ta med dig fickpengar till glass och aktiviteter på Åland!

Mer detaljerad information om veckan får ni efter anmälan.

Vecka 31 Dagkollo på Allaktivitetshuset (NiXta) ( 29 Juni – 2 Juli)

Måndag – Fredag kl 8 – 16 (inkl lunch, mellanmål, resa till Stockholm, inträde
Museeum)

Kostnad 300 kronor.

Ni kommer få en faktura hem efter lägertidens slut.
Anmälan är bindande.

Barnets namn:______________________________________________
Personnr:__________________________________________________

Adress:____________________________________________________

Dessa dagar fyller vi med lekar, skapande, bad fiske och mycket mer.

Postnr/adress:______________________________________________

Du behöver endast ta med dig fickpengar till glass eller annat.

Specialkost:________________________________________________

Torsdagen åker vi till Nåttarö.

Allaktivitetshuset, Nickstabadsvägen 13, tel 520 738 90

Övrig information som medicin eller annat:

________________________________________________________
________________________________________________________
____

Målsmans namn och

telenr:__________________________________

________________________________________________________
__

Allaktivitetshuset, Nickstabadsvägen 13, tel 520 738 90

