Kære deltager på SummerCamp 2018
Du har tilmeldt dig årets SummerCamp i den første uge i
sommerferien. Vi begynder mandag den 2. juli kl. 13.00 på
Låenhus, Lånhusvejen 8, 9500 Hobro (se
kørselsbeskrivelse).
Vi slutter fredag den 6. juli kl. ca. 11.00 på samme sted.
Vi glæder os til en fed uge sammen med dig og giver dig
bl.a. mulighed for at prøve: MTB, kano, RIB-båd, havkajak,
ridning, klatring, rappelling, slackline, BoCart, biograf,
disco-fest, lejrhygge, Sommerland, rundbold, volleyball, meginjollesejlads og meget mere.
Programmet for ugen ser i grove træk således ud:
Mandag:
Lejropsætning, ryste-sammen-aktiviteter, aktivitetsvalg og biograf
Tirsdag og onsdag: Formiddagsaktivitetet og eftermiddagsaktivitet, som vælges mandag
Torsdag:
Tur til sommerland og fest om aftenen
Fredag:
Nedtagning af lejr, oprydning og farvelknus
Deltagelse i SummerCampen er hele ugen, så der kan ikke vælges deltagelse i enkelte dage.
Ungdomsskolerne medbringer store fællestelte, som det kan være en stor fordel at sove i, hvis du
ikke kender så mange på forhånd.
Vi har brug for, at dine forældre giver tilladelse til din deltagelse i aktiviteterne. I skal derfor
sammen udfylde og returnere dine oplysninger på nedenstående skema til
pla@vesthimmerland.dk, senest 17. juni:
Prisen for campen er inklusiv kost og alle aktiviteter, så du behøver ikke tage en masse penge med.
I år har vi tilmed sørget for aftenkage, frugt og snacks, så du kan altså ikke købe noget på campen.
Campen er selvfølgelig alkoholfri og røgfri, og du må heller ikke medbringe eller indtage
energidrik.
Har du problemer med selv at komme til Låenhus, skal du senest mandag den 25. juni kontakte
Vesthimmerland Ungdomsskole på: 9966 9255 eller Rebild Ungdomsskole på 9988 8360. Så vil vi
være behjælpelig med transport til campen. Men vi opfordrer så mange forældre som muligt, til at
bringe og hente de unge selv.
Husk!
Evt. madpakke til frokost mandag, evt. lommepenge til sommerland, sygesikringsbevis, sovepose,
telt, (der findes også fællestelte), liggeunderlag, fornuftig påklædning, badetøj og solcreme.
Vi glæder os til at være sammen med dig
Sabrina Munk (mobil 4073 1886)
Henrik Laursen (mobil: 29390104)
Chris Thillemann (mobil: 40486286)

Kørselsvejledning til Låenhus
Lånhusvejen 8, Valsgård, 9500 Hobro
Tag evt. motorvejen mod Hobro og drej af mod Hadsund (rute 541).
I Valsgård, ved SPAR-købmanden, drejes til venstre, mod Krogen og Bramslev Bakker.
Fortsæt ad denne vej ca. 4 km indtil vejen drejer skarpt, 90 grader til venstre; her fortsættes lige
ud ad Lånhusvejen. Vejen skifter til grusvej, og efter knap 1 km ligger der en rødkalket gård på
højre hånd. Det er Låenhus, der er base for SummerCampen.

Oplysningsseddel returneres til pla@vesthimmerland.dk
For- og efternavn
CPR-nr.
Ungdomsskole

Vesthimmerland 

Rebild 

Ønsker at sove i (fælles telt/eget telt)

Fælles telt 

Eget telt 

Deler telt med:
(navn på den/dem du deler telt med)

Særlige hensyn vi skal kende til:

Forældreinformation:

Forældreinformation:

(navn, mobil og mail)

(navn, mobil og mail)

Forældretilladelse
Med din underskrift giver du tilladelse til følgende:
Må deltage i kørsel i forbindelse med aktiviteter

Ja 

Nej 

Må deltage i sejlads i megin/kano/ kajak/RIB-båd

Ja 

Nej 

Kan svømme 100 m (kun krav i forbindelse med vandaktiviteter)

Ja 

Nej 

Må deltage på situationsfoto (offentliggjort på ungdomsskolernes
hjemme-og facebooksider)

Ja 

Nej 

Dato og underskrift:

