SELBUSKOGEN SKI- OG FRILUFTSSKOLE, 18-20. FEBRUAR 2019
Informasjon til deltakere. Vi ønsker dere velkommen på ski/friluftsskole i vinterferien.
Oppstart mandag 18. februar kl. 09.00 på Selbuskogen skisenter.
De som har utvidet tilbud kan møte opp fra kl. 07.30. Det blir mulighet til å få litt frukt og drikke fram
til resten kommer. Det blir da lagt opp til litt aktiviteter innendørs.
Når alle er ankommet, vil vi dele dere inn i passende grupper, slik at dere skal finne dere godt til
rette.
De to første dagene vil vi ha base like ved skisenteret, mens vi onsdag vil ta med oss mat og drikke
innover til en gapahuk ca. 2 km øst for skisenteret.
Vi serverer mat og drikke hver dag. Det vil dessuten bli pauser med frukt og litt drikke. Ta med
drikkeflaske/belte med navn. Siste dagen trenger dere også sekk.
Dersom noen er allergisk mot noen matvarer, gi beskjed om det. Gi også beskjed dersom det er
andre ting vi bør vite.
Ellers må dere ha med: Skiutstyr for å boltre seg både i turløypa og i djup-snøen. Klær som du kan
være ute i hele dagen. (Både i vind og kulde). Vanlige vintersko. Liten tursekk. Ekstra ombytte. Ekstra
votter. Sitteunderlag. Et par innesko er også lurt, da det kan bli litt bløtt på golvet.
Deltakeravgift på kr 600,- (800,-heldag.) betales inn til kontonr. 4285 15 28606, innen 15. februar.
Søskenmoderasjon: Dere som har med to, trekker fra 100 kr på den ene.
Husk å merke innbetaling med navn.
Dersom det er foreldre som har lyst til å være med noen av dagene, er dere velkommen til det. Mat
skal det også bli ei råd med. (Det er mange barn, og vi blir veldig glad for ekstra voksne).
Opplysninger og spørsmål kan sendes til karin.galaaen@neanett.no eller: egil@kjolso.com
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Selbuskogen Skisenter!
Fotografering: Er det noen som ikke vil at barna skal fotograferes, så gi oss beskjed om det.
Det kan bli aktuelt med besøk av noen av lokalavisene/radio. Vi har også brukt bilde av grupper av
barna på avstand på skisenterets hjemmeside/Facebook og plakater.
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