Lördag 29 december bjuder fritidsgården Chill dig som går i årskurs 6-9 på bio för att se filmen Mortal
Engines vid Heron City i Kungens Kurva. Begränsat antal deltagare max 20 så (Lottning sker vid större
intresse.) Vi står för bussresa tur och retur, biobiljett och biomeny värde 50 kronor.
Ditresa: Samling vid busstationen kl. 14:45. KOM I TID!! (Bussen avgår kl 15:00 och är du inte på plats
så åker vi utan dig.) Bussresan tar ca 1 timme.
Hemresa: Bussen avgår från Heron City kl. 20:15 och vi beräknas vara tillbaka i Gnesta ca 21:15.
Filmen startar 17:35 och är ca 2 timmar lång. När vi kommer till Heron City finns de utrymme att gå
runt i de butiker som finns där eller om man vill äta någonting. OBS Vill man handla något utöver de
som fritidsgården bjuder på får man bekosta de själv.
Vid antagning kommer vi att höra av oss till er vårdnadshavare samt ert barn, det är
därför viktigt att ni lämnar era telefonnummer och mailadress här nedan.
Sista anmälningsdagen är fredag den 28 december eftersom röda dagar.
Vid frågor nås vi på nr: 0158-275 472
Klipp ut och lämna in den undre delen och spara den övre delen hemma.
–---------------------------------------------------------Genom att jag kryssar i rutan godkänner jag som vårdnadshavare att mitt barn
får följa med till Heron City för att gå på bio. Jag har även tagit del av ovanstående informationen
och jag godkänner att Fritidsgården Chill endast ansvarar för de barn/ungdomar som följer våra samlingstider.
(Chill´s personal kontaktar vårdnadshavaren till de barn/ungdomar som inte dyker upp vid våra samlingar och
informerar om att de uteblivit.)

Ungdomens namn och efternamn:______________________________________
Ungdomens mobilnummer:______________________________
Vårdnadshavarens underskrift:_______________________________________
Vårdnadshavarens namnförtydligande:________________________
Vårdnadshavarens mobilnummer och
mailadress:_________________________________________________
Övrig information:___________________________________________

Ifall olyckan är framme kan det vara bra att veta att alla barn/ungdomar som är folkbokförda i Gnesta kommun är
försäkrade via försäkringsbolaget PROTECTOR.

