Talmas Sportdagar måndag 4.3 och tisdag 5.3.2019
Hej!
Folkhälsan i Kervos traditionella Sportdagar i Talma närmar sig. I år ordnas sportdagarna för Svenskbackas
skolelever och förskolebarn måndag 4.3 och tisdag 5.3, kl. 12.35 – 17.45. Även övriga FH-barn och ungdomar
är välkomna med.
En buss hämtar deltagarna från Svenskbacka skola kl.12.35 och retur till skolan sker ca kl.17.45. Ifall man vill
stanna i Talma på egen hand, så lyckas det bra med en tilläggsavgift på 2 € / dag för ett heldagskort.
Ifall du vill avhämta ditt barn direkt från Talma – meddela oss detta i samband med anmälningen.
Skidskola: båda dagarna mellan ca kl. 13.30 - 15.30 (minst 4 st.– max 10 st. deltagare).
Priser
-

liftkort 4 h
liftkort för hela dagen
skidutrustning
skidskola 2 h
endast Werneri-park

20 € /dag (för icke-medlemmar 27 € /dag), inkluderar Werneri-parken
22 € /dag (för icke-medlemmar 29 € /dag), inkluderar Werneri-parken
16 € / dag (skidor, pjäxor, stavar, hjälm)
17 € / (för icke-medlemmar 20 €)
13 € /dag (för icke-medlemmar 20 € /dag)

Liftkortet och Werneri inkluderar transport till och från Talma. Ifall ingen biljett köpes, kostar transporten 5 € /dag.
Föreningen står för mellanmål och korvgrillning kl. 14:30-15:30.
De förskolebarn som ej åker till Talma, får stanna på dagis som normalt. För dem som åker till Talma kommer en
skriftlig tillåtelse att begäras efter anmälan. Eftis åker med till Talma. För de eftiselever som inte deltar i
lokalföreningens program - betalar skolan den separata transportkostnaden.
Skolan slutar kl. 12.30 dessa dagar för allas del.
Anmälning & betalning
Anmälning senast söndag 24.2.2019 till eija.forssten@saunalahti.fi. och betalning till Folkhälsan i Kervo r.f.,
konto FI76 4055 0011 1556 41 med referens 7773.
Årets medlemsavgift bör vara betald, kan betalas också i samband med denna betalning. Räkningen för årets
medlemavgift skickas inom kort.
Återbetalning vid eventuell sjukfrånvaro endast mot läkarintyg.
Förfrågningar: Lena Rönn 050-465 8505 eller lena.ronn@elisanet.fi.
I samband med anmälan behöver vi följande uppgifter:
- barnets namn, och ålder
- kunskapsnivå
a) nybörjare, tillsyn hela tiden
b) kan skida men behöver tillsyn
c) avancerad kunskap, ingen tillsyn behövs
- får barnet åka i hoppbacken
- typ av biljett (1 dag / 2 dagar / 4 h / hela dagen), behövs skidutrustning, skidskola
- om ni avhämtar själv barnet från Talma
- vårdnashavarens namn, telefonnummer och e-post
FÖR NYA MEDLEMMAR: Medlemsavgift 15 € / år
Vänligen meddela namn, adress och e-post till Eija Forsstén eija.forssten@saunalahti.fi.
Plats:
Arrangör:

Talma Ski, Talmantie 341, 04240 Sibbo
Föreningen Folkhälsan i Kervo r.f. (OBS! Ej skolan)

