Förlängd anmälningsblankett

Sommarlovsaktiviteter 2017
Än finns platser kvar på några av de sommarlovsaktiviteter som kräver föranmälan.
Alla med rätt ålder är välkommen att anmäla sig till aktiviteterna. Det spelar ingen
roll om man sedan tidigare blivit antagen till någon aktivitet. Senast den 21/6
måste din anmälan ha inkommit! (Se inlämningsställen nedan)
Du som vårdnadshavare måste anmäla ditt barn till respektive aktivitet. Du får max välja tre
alternativ per barn. Det är ett begränsat antal platser till varje aktivitet så vi lottar ut platser. OBS!
Vi har många Drop-In aktiviteter som inte kräver en föranmälan.
Läs mer på www.gnesta.se/kulturfritid/sommarlovsaktiviteter2017
Anmälan gäller, (barnets namn):
Personnummer, (barnets personnummer konfidentiellt behandlat): _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _
Barnets mobilnummer, (om finnes):
Barnets e-post, (om finnes):
Sätt ett kryss i rutan vid den aktivitet ditt barn vill delta i (det går bra att välja flera)

8. Grillkväll med tipspromenad och lekar 10. Baka cupcakes 11. Paddla, simträna och
träna livräddning 15. Terräng- och teknikcykling 17. Resa till Paltorps hage 18. Dansa
Streetdance 20. Kvällsfiske i Frösjön 25. Markoolio på Gröna Lund 26. Gamla kläder
får ny design 27. Prova på teater 28. Filma Stop motion
Genom undertecknade av denna anmälan godkänner att mitt barn får delta på valda aktiviteter enligt de premisser aktiviteten angett och garanterar att mitt barn klarar att delta på aktiviteten enligt vad som är beskrivet.
Underskrift vårdnadshavare:
Namnförtydligande vårdnadshavares signatur:
Vårdnadshavares telefonnummer:
Vårdnadshavares e-post:
Vårdnadshavares adress:
Övriga upplysningar: (Ange alltid ifall ditt barn behöver skärskild kost i de aktiviteter som erbjuder mat!)

Har ditt barn skärskilda behov behöver detta preciseras i anmälan. Kommunen gör sedan en
bedömning i samråd med dig ifall deltagande är görligt utefter behovet. Om olyckan är framme kan det vara bra
att veta att alla barn/ungdomar som är folkbokförda i Gnesta kommun är försäkrade via försäkringsbolaget
PROTECTOR dygnet runt, överallt. Anmälan sker mellan 30 maj till 9 juni. Du blir sedan kontaktad på den
e-postadress, eller den adress du angett där vi meddelar om ditt barn blivit antagen till någon av de valda aktiviteterna.
Senast den 21/6 måste din anmälan ha inkommit!
Anmälan skickas till: Gnesta Kommun, Sommarlovsaktiviteter, 646 80 Gnesta.
Alternativt lämna in anmälan till personalen på Chill, Dagagatan 4 eller på kommunhuset, Västra
Storgatan 15 i Gnesta. Välkommen med din anmälan!

