BIFs sommeridrettsskole og fotballskole 2017
Aktivitetsmulighetene i idrettsparken vil benyttes. På Sommeridrettskolen blir det mulighet for fotball, håndball, basket, tennis og friidrett.
Sommeridrettskole f.o.m. 26. juni – 30. juni

Fotballskole f.o.m. 26. juni – 30. juni

Jenter 2 – 8 klasse kl. 1000 - 1500
Gutter 2 – 8 klasse kl. 1000 – 1500

Jenter 4 – 10 klasse kl. 1000 – 1500
Gutter 4 – 10 klasse kl. 1000 – 1500

Torsdag 29.6. kl. 10.00 reiser alle på Tusenfryd, der barn og ungdom går sammen. Alle må overholde avtalt avreisetidspunkt.
Ta med mat og drikke alle dager. Frukt byr vi på. Kiosken vil være åpen i lunsjen.
Deltakeravgift kr. 300,- betales til kontonr. 7874.05.36361. Hvis du ikke skal være med på Tusenfryd er det gratis å delta.
Påmelding sendes på e-post til: post@bjorndal-if.no, eller legges i postkassen på klubbhuset senest 18. juni,
De som leverer slippen etter 18. juni, må selv kontakte oss. Så meld deg på i tide, og møt opp.
Deltagerlisten vil bli hengt på klubbhustavlen den 20. juni
Evt. spørsmål kan rettes til: Trine Nodeland på mail: trine@bjorndal-if.no eller tlf: 22 62 22 99 / 975 93 810

Info til foresatte vedr. tur til Tusenfryd
Torsdag 29. juni reiser sommeridrettskolen og fotballskolen til Tusenfryd. Avreise fra Bjørndal klubbhus er klokken: 10.00 oppmøte kl. 9.45.
Retur fra Tusenfryd klokken: 15.15. Alle skal være ved rulletrappen på Tusenfryd 14.45.
Bjørndal IF kan selvfølgelig ikke ta noe annet enn et generelt voksent ansvar. På Tusenfryd lar vi barna gå i grupper uten aktivitetsleder.
Ungdom og voksne ser til at alle har det bra. Bjørndal IF vil ha et fast samlingssted, hvor barna alltid vil treffe en voksen.
Barna må selv ta ansvaret for medbrakte penger, telefoner og andre verdigjenstander. Bjørndal IF kan ikke ta ansvar for penger og verdigjenstander som
måtte bli borte.
Alle barna må bli med tilbake til Bjørndal på avtalt tidspunkt. Ingen kan bli igjen, uten skriftlig avtale fra foresatte, som sendes til e-post: post@bjorndal-if.no
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påmeldingsslipp BIFs Sommeridrettskole og Fotballskole
Kryss av

Vi samtykker til fotografering (sett kryss): _____ ja ______nei

Sommeridrettskole Fotballskole

Fyll ut følgende, skriv tydelig, bruk blokkbokstaver
Fornavn: ________________________Etternavn: _______________________________
Fødselsår: _____________Gutt:_______ Jente: _______
Kryss av for den skolen du går på
Seterbråten Bjørndal

Bjørnholt

Trinn

E-post: _________________________________
Telefon mobil: _________________________________ hvor vi kan få tak i foresatte.
Mitt barn skal være med på Tusenfryd (sett ring rundt) JA / NEI
Dersom det er noe spesielt vi må ta hensyn til når det gjelder deres barn (allergi/sykdom), vennligst send dette skriftlig til vår e-post: trine@bjorndal-if.no. Oppgi barnets navn
og allergi/sykdom og eventuelle behov for medisiner.
Har du mulighet eller lyst til å delta som voksen tilrettelegger?
Vi trenger ekstra voksne til å gjøre klar lunsj hver dag, litt kiosk salg, og som ekstra person på Tusenfryd.
Kryss av for den/de dagen/e som passer.
26.___ 27.___ 28.___ 29.___ 30.___

Signatur foresatte:_____________________________________________________

