
SOMMERFERIEAKTIVITETER 2018
TILMELDINGSSKEMA
Lørdag 23/6 - søndag 12/8-2018 incl.

Aktivitet: ______________________________________________________________________

Forening: ______________________________________________________________________

Kontaktperson:
____________________________________________________Telf:________________________

Adresse: ______________________________________________________________________

e-mail: ______________________________________________________________________

Mødested for aktiviteten:____________________________________________________________

Ugedag(e):                 _______________________________________________________________

Tidsrum fra - til:         ______________________________ (der honoreres max 3 timer dagligt)

Ønsket alder for deltagerne:  _________________    Kan forældre evt. deltage  _______________

Betingelser for deltagelse, f.eks. svømmefærdigheder, aldersbegrænsninger m.v.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Såvidt muligt ønskes aktiviteterne lagt på en fast ugedag og tidsrum, så det er let at huske.
Aktiviteter på søndag falder normalt uden for.
Der skal være mindst 2 kvalificerede ledere til stede i det tidsrum aktiviteten finder sted.
Sportsrådet dækker foreningernes omkostninger ved aktiviteten. Omkostningsdækningen forventes at
blive ca. 140 kr. pr. time, dvs max kr. 420  pr. dag. For særlige aktiviteter kan der aftales længere
varighed eller særlige regler, hvis det sker på forhånd. For enkelte aktiviteter kan der komme
begrænsninger.
Skemaet bedes  mailet til  ole.ring@hotmail.com snarest og inden udgangen af marts

Sorø Sportsråd
www.sportsraadet.dk

mail: fu@sportsraadet.dk
Formand:  Ole Ring

Løngvej 7, 4180 Sorø
Tlf.:  5783 5700

mail: formand@sportsraadet.dk

Sorø Sportsråd
www.sportsraadet.dk

Formand: John Christoffersen
Odinsvej 21, 4180 Sorø

E-mail: sportsrådet@gmail.com
Tlf.: 53643879

SOMMERFERIEAKTIVITETER 2018 
TILMELDINGSSKEMA
Lørdag 30/6 - Lørdag 11/8-2018 incl.*

*) Søndag den 12.08 er reserveret til Sportens Dag aktiviteter. Mere herom i separat e-mail til foreningerne.

Såvidt muligt ønskes aktiviteterne lagt på en fast ugedag og tidsrum, så det er let at huske. Aktiviteter på søndage falder 
normalt uden for.
Der skal være mindst 2 kvalificerede ledere til stede i det tidsrum aktiviteten finder sted. Sportsrådet dækker foreningernes 
omkostninger ved aktiviteten. Omkostningsdækningen forventes at blive ca. 140 kr. pr. time for hver aktivitet, dvs max
kr. 420 pr. dag. For særlige aktiviteter kan der aftales længere varighed eller særlige regler, hvis det sker på forhånd. For 
enkelte aktiviteter kan der komme begrænsninger. OBS: VEDLÆG GERNE FOTO!!!

Beskrivelse, betingelser for deltagelse, f.eks. svømmefærdigheder, aldersbegrænsninger m.v.

1) Skriv direkte i skema   2) Gem på din computer   3) KLIK HER og send - senest ultimo marts


