Ansökan: Korpen Sommarläger 2018
För barn mellan 7–12 år från Botkyrka kommun
Korpen och Botkyrka kommun bjuder för femte året i rad in till sommardagsläger för
barn som är hemma på sommarlovet. Under 4 dagar får alla följa med på roliga och
spännande aktiviteter i Botkyrka för att bland annat pröva på bollsporter, parkour, dans,
friidrott, simning, kanot samt friluftsliv. Massor av överraskningar och annat skoj
kommer att hända!

Datum/tid: I år finns det möjlighet att delta på lägret antingen vecka 25 (18–21 juni) eller vecka 26
(25–28 juni). Lägret pågår mellan 9:30–16:00 varje dag.
Plats:

Vecka 25: Fittjaäng (Fittjabadet, Värdshusvägen 5).
Vecka 26: Storvretsparken (Storvretshallen, Odlingsvägen 36).

Infoträff:

Den 17 juni träffas barn och föräldrar för en obligatorisk informationsträff vid respektive
lägerplats.
- Fittjabadet kl. 10:30-12:00
- Storvretshallen kl. 14:00-15:30

Kostnad:

Kostnadsfritt. I lägret ingår frukost, lunch, mellanmål, alla aktiviteter, samt T-shirt och
shorts.

Ansökan:

Ansök om en plats till lägret senast fredag den 9 mars. Vi meddelar alla senast den 28
mars om ni fått plats till lägret. Fyll i ansökningsblankett enligt uppgifterna på nästa sida.

Frågor:

Irene Cederborg, tel. 0734-21 85 70, irene.cederborg@botkyrka.se

¨
Ett samarbete mellan

Ansökningsblankett Sommarläger i Botkyrka 2018
Barnets namn_______________________________________________________
Barnets personnummer (10 siffror) ______________________________________
Adress_____________________________________________________________
Förälders namn_______________________________ Telefon________________
Förälders e-post_____________________________________________________
Har ert barn någon allergi som kräver specialkost? __________________________
___________________________________________________________________
Mitt barn vill helst vara med under följande vecka:
Vecka 25 (Fittja)
Vecka 26 (Storvreten)
Vi kommer att erbjuda upphämtningsställen till er som har behov av skjuts.
Om ditt barn behöver hjälp med att komma till lägret, ange upphämtningsplats:
Eklidsskolan

Vårsta C

Norsborg C

Tullingeberg

Broängsskolan

Hallunda C

Tullinge Gård

Storvretenshallen

Grindtorpsskolan

Kommunhuset Tumba

Hammersta

Kvarnhagsskolan
Fittjabadet

Stort behov av särskild upphämtning på hemadress
Ert barn kommer att få en T-shirt och shorts, vi behöver veta vilken storlek:
128 cl

140 cl

152 cl

164 cl

Small

Medium

Large

X-Large

Berätta kort om ditt barn (särskilt beteende, diagnos eller allmän beskrivning):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ett samarbete mellan

Fyll i anmälningsblanketten och lämna till ditt barns lärare eller i receptionen i
badhusen. Alternativt mejla informationen, ring eller skicka per post senast 9 mars till:
Irene Cederborg, Kultur och Fritid, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba
Mail: sommar@korpenhb.se , Tel: 0734-21 85 70.

Ett samarbete mellan

