Skitur med Rebild Ungdomsskole
Turen går i vinterferien 2022 igen til Neukirchen i Østrig
https://www.skisport.dk/oestrig/neukirchen/pistekort/
Vi skal bo på Gasthaus Venedigerhof http://www.pensionhotel.dk/overnatning--48361-jugendund-familienhotel-venedigerhof-neukirchen-am-grossvenediger.html?clang=en
Du skal selv medbringe sengelinned og håndklæde
Vi er 18 unge og to voksne fra Rebild, der rejser sammen med unge og voksne fra
Vesthimmerland og Jammerbugt. Samlet er vi en gruppe på 109 inkl. 11 voksne.
Afrejsetidspunkt for turen er fredag den 18. februar ca. 14.00 (du får rejseplanen på
infomødet) og hjemkomst er onsdag d. 23/2 ca. kl. 12 - i alt fire dage på ski. Afgang fra Østrig
er tirsdag aften efter aftensmaden.
I Østrig er der krav om brug af skihjelm for unge op til 16 år. Alle skal bruge hjelm
på turen. Du kan enten medbringe din egen eller låne en ved skiudlejningen.

Vi holder infomøde:

Onsdag den 5. januar 2022 kl. 19.00- ca.20.30
i Ungecenter Nord, Grangårdsvej 13c i Støvring
På mødet vil du få alle de oplysninger, du har brug for. Hvordan hotellet er. Hvordan pisterne
er. Hvordan køreplanen er. Møde de andre deltagere og de voksne. En snak om skitøj tager vi
også, og selvfølgelig de spørgsmål, der ellers måtte være. Du er velkommen til at tage dine
forældre med til mødet.
I januar skal du betale restbeløbet for turen. Du har allerede depositum og skal derfor betale
restbeløbet. Dette gør du på vores hjemmeside, hvor du logger ind – du finder skituren under
”Tilmeldte hold”. Her kan du indbetale rate 2, og dette skal du gøre senest den 10. januar
2022.

Du skal på infomødet give oplysninger vedrørende rejseforsikring, pasnummer, evt.
kosthensyn og forældretilladelse. Vi skal også bestille udstyr til dig og evt. skiskole. I den
forbindelse har vi brug for oplysninger omkring din højde, vægt, skostørrelse og niveau
(begynder, let øvet eller øvet) vi bestiller skiskole til alle begyndere.
Du skal udskrive Ambulancebrev og Samtykkeerklæring og medbringe dem - udfyldt og
underskrevet - til mødet. Husk også at se på om dit pas og blå EU-sygesikringskort skal
fornyes.
Har du spørgsmål til turen inden infomødet, kan du kontakte Jens Skov Jørgensen
på tlf. 2061 5346 eller mail ijsjo@rebild.dk alternativt 99888360 // ungdomsskolen@rebild.dk
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