Avslutning
PÅ FURUMO
FOR
ALLIDRETTEN
Gruppe 4-6 år
og
Gruppe 1. til og med 4. klasse
Det nærmer seg jul, og nok et begivenhetsrikt halvår er gått. Vi gjentar suksessen fra tidligere
år og reiser til Furumo svømmehall på Geithus Onsdag 18. November for å bade og å spise
kveldsmat. Alle møter på Furumo. Ta gjerne med søsken
Vi bader og koser oss fra ca. kl. 17.00. Vi blir så mange at vi må dele oss når vi skal spise.
Gruppe 4-6 år (barn som går i barnehagen) spiser ca. kl. 17:00
Gruppe 1. 2. og 3. klasse spiser kl 19:00
Søsken med to spisetider, velger selv når de vil spise.
Bading og kveldsmat er inkludert i årets kontingent og er altså gratis for alle betalende
medlemmer. Ellers er prisene for søsken og foreldre:
-

Kr 95, - pr. barn 3 – 12 år – Kr 115, - for barn over 13 år.
Kr 130, - pr. voksen (Kun mat pr.voksen er kr 60, - og bad er kr.85)

Dette betales når vi kommer opp på Furumo.
Ta kontakt med kasserer Ruben Hæhre (rubenah@live.no) hvis du er usikker på om du/dere
har betalt årets kontingent eller dersom du ikke har mottatt innbetalingskrav for 2015.
PÅMELDINGSFRIST MANDAG 09.11.15: Av hensyn til bestilling av kveldsmat må vi
vite hvor mange som kommer. Vennligst oppgi antallet og informasjon som nevnt under og
send denne via e-post til Ine Karlsen-Haugen: ine.karlsen.haugen@gmail.com. Påmelding kan
også skje via SMS til nummer 41440215
PÅMELDINGEN ER BINDENDE. Dersom du er meldt på og ikke møter uten å gi beskjed,
vil inngangsbilletten bli fakturert.
Det blir mange barn å ha ansvar for denne kvelden, så alle barn må ha med seg en voksen de
kan forholde seg til.
Hvis dere lurer på noe, kan dere kontakte leder for allidretten, Ine Karlsen-Haugen på mobil
41 44 02 15.
INFORMASJON SOM MÅ GIS VED PÅMELDING:
- Barnets navn og fødselsår
- E-post og Mobilnummer til foreldre:
- Antall barn som kommer som er medlem i allidretten
- Antall søsken
- Antall voksne
- Det må også oppgis hvor mange som både skal bade og spise, hvor mange som kun skal bade
og evnt hvor mange som kun skal spise.

