CHECKLISTA:
 Bibel, anteckningsbok, penna
 Snowboard, slalomskidor (el. madrass/pulka om du
inte åker slalom/snowboard)
 HJÄLM, skidglasögon, halsduk
 Handduk och duschgrejer
 Godispengar, max 50 kr
 Sovsäck (täcke ryms ej!), liggunderlag eller
luftmadrass (vanlig madrass ryms ej!), kudde
 Annat som du behöver
ANMÄLAN
Anmäl dig så fort du kan men senast 10 februari!
Antalet deltagare är begränsat. Vid för få anmälda ställs
lägret in och avgiften betalas tillbaka.
OBS! Din anmälan räknas först när dina uppgifter
skickats via talongen eller webbformulär OCH
deltagaravgiften på 1300 kr är insatt på Pingstkyrkan
Skellefteås bankgironr: 182-8920 eller
swish: 123 225 596 6.
Märk inbetalningen med ”Sportlov” och namn på
deltagare. När vi fått in båda dessa skickar vi en
bekräftelse till dig.

FRÅGOR? Hör av dig till:
Pingstkyrkan Skellefteå
Birgitta Örjestad, nr: 0910-69 90 50, 073-815 19 50
e-post: birgitta@pingstskelleftea.se
Brukskyrkan Ursviken
Hanna Hermansson, nr: 073-823 80 65
e-post: hanna@brukskyrkan.se

Sportlovsläger
i Malå 2019

1-4 mars

•
•

Anmälan till sportlovslägret 2019 i Malå sker skriftligt på denna
talong eller via formulär på www.brukskyrkan.se eller
www.pingstskelleftea.se.
Deltagaravgiften på 1300 kr sätts in enligt info på sista sidan.

Namn:___________________________________________
Personnummer (10 siffror):___________________________
Adress, postnr & tel.nr:______________________________
________________________________________________
E-post (till målsman): _______________________________
Allergier eller annat vi bör känna till så att vi kan göra lägret så
bra som möjligt för ditt barn:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jag godkänner att Pingstkyrkan och Brukskyrkan som personuppgiftsansvariga
behandlar våra kontaktuppgifter med ändamålet att kontakta oss med
information som rör sportlovslägret samt att ni får redovisa mitt barns deltagande
i sportlovslägret till Skellefteå kommun.

Datum: __________________________________________
Vårdnadshavares underskrift: _________________________
Ifylld talong lämnas till
Birgitta Örjestad,
Hanna Hermansson eller
Gabriella Henriksson,
alternativt skickas till:

Malålägret
Pingstkyrkan Skellefteå
Stationsgatan 15
931 31 Skellefteå

Vi i Pingstkyrkan Skellefteå och Brukskyrkan
Ursviken vill inbjuda dig som är född -06, -07
och -08 (åk 4-6) att följa med till Malå på
sportlovsläger! Dispens kan ges -05:or (åk 7).
Kontakta Birgitta eller Hanna i så fall.
VAD GÖR VI?
Vi har uteaktivitet dagtid (åker bräda, slalom, pulka,
madrass) och inneaktivitet kvällstid (leker, tävlar
m.m.) Vi har dessutom samlingar varje dag där vi lär
oss olika saker från Bibeln och vi lär oss vem Jesus
är och vad han kan ha med livet idag att göra…
VAD KOSTAR DET?
Deltagaravgiften är 1300 kr. I den avgiften ingår resa,
logi, mat, liftkort, m.m. Du är inte anmäld förrän
deltagaravgiften är betald.
Har ni inte råd? Kontakta i så fall Birgitta eller Hanna,
så kanske vi kan hjälpa er med en del av summan…
RESAN
Vi åker i minibussar och bilar med bestämda platser.
AVRESA
Fredagen den 1 mars kl. 17.30 samlas
vi för avfärd från Brukskyrkan,
Ursviken.
HEMKOMST
Måndagen den 4 mars är vi
tillbaka på Brukskyrkan i Ursviken
vid kl. 17.00.

