Informasjon til deltakere og foresatte

Ofoten Friluftsråd i samarbeid Evenes kommune og Evenes Turlag

Inviterer deg til deltakelse på

FRILUFTSSKOLE
- 22., 23. og 24. juni 2015 (uke 26)
i alderen 10 – 13 år,
elever i 4.- 7. klasse. Ingen deltakeravgift.
Ønsker du å delta på friluftsaktiviteter i sommerferien
er du velkommen til å delta på Friluftsskole i Evenes.

Informasjon til deltakere og foresatte

Friluftsskole:
Friluftsskole er et organisert fritidstilbud for barn og ungdom. Tilbudet
kan ha varighet fra to til fem dager der deltakerne introduseres til og gis
opplæring i grunnleggende friluftsaktiviteter og miljøvennlige
holdninger til bruk av naturen, med sikte på å legge grunnlag for
friluftsliv som livslang fritidsaktivitet.

Første dag mandag 22. juni oppmøte kl. 09.00 i Evenesvika.
Frokost, info, presentasjon og aktiviteter.
Forslag til aktiviteter;
Hvordan tenne bål, pakking av sekk, kart og kompass, finne god leirplass,
vandretur i fjæra og eller fjellet, natursti, fiske. Noen av disse aktivitetene vil
vi bli mer kjent med i tillegg til andre. Programmet blir satt opp noen dager i
forveien.
Arrangører ordner:



Det er 2 måltider; frokost, lunsj som vi lager i fellesskap.
Vi ordner med mat og alt av felles utstyr. (gratis for deltakerne)

Deltakerne ordner:

Uteklær til alle dagene, som tåler å brukes i de ulike aktivitetene

Skyss til oppmøtested, oppmøte kl. 9.00 og fra hentested kl. 15.30.
Dagene starter rundt kl. 09.00 og avsluttes kl.15.30. Ev. skyss/transport
innenfor denne tida står arrangører for.
Erfarne voksne ledere vil være med gjennom dagene. Mer info kommer
etter påmelding.
De som har behov for å låne utstyr meld i fra hva om dette på svarskjema
eller på mail.
Evenes kommune har forsikring som gjelder for alle som deltar.
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av uka er Ofoten Friluftsråd i
samarbeid med Evenes kommune og Evenes Turlag.

Informasjon til deltakere og foresatte

NB! Påmelding til Friluftsskolen er snarest og senest 10. juni
Fyll ut påmeldingsskjema siste side av brosjyren.

Lever utfylt skjema til skolen eller
Evenes kommune, Rådhuset, pb 43, 8539 Bogen i Ofoten eller
unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no
Vi har 15 plasser. Får vi flere påmeldinger lager vi venteliste og alle får
tilbakemelding om de har fått plass eller står på venteliste. De som får delta,
vil bli nærmere kontaktet og får mer informasjon om uka.

Med vennlig hilsen
Anne Margrethe Roll
Ofoten Friluftsråd

Unn Kristin Laberg
Evenes kommune

Einar Pettersen
Evenes Turlag

Spørsmål: Ring Anne-Margrethe 905 49 676 eller Unn Kristin 926 199 62

Vi ser fram til å bli bedre kjent med dere!

Informasjon til deltakere og foresatte

----------

Klipp ut og lever eller send inn senest 10. juni:

-----------

Påmelding/Samtykkeskjema for deltakelse på Friluftskole 22. -24. juni 2015

Navn deltaker:…………………………………………….................................................................................................
Fødselsdato: ……………………… Liland skole/klasse: ………… Mobilnr: ………………………..………..…….
Morsmål: ………………………….…
Navn foresatte: .......................................................................................................................................
Adresse: …………………………………………………………………….………

Mobilnr: ………………………………….……..

E-post: ……………………………………............................................

Hjemme tlf:……………………..……..………

Språk:………………….………..……….
Utstyrsbehov:
Jeg trenger å låne: ………………………………………………………………………………………………………………………….……
Tillatelse til bil/busskyss under friluftsskolen:

 JA

 NEI

Mobiltelefon tillates ikke medtatt av deltakerne.
Fotografering: Vi tillater fotografering og at foto kan benyttes i publikasjoner om turen (eks i
Fremover/ Ofoten friluftsråd hjemmeside/Evenes kommunes hjemmeside (lavoppløselig)):
 JA
 NEI

Mat: Intoleranse mot følgende matvarer: …………………………………………………..……..…

 JA

Skal kun spise halal mat:

 NEI

Forslag til halal mat:………………………………………………………………………………..….…

Annen allergi/medisinering eller andre spesielle behov vi bør kjenne til:
……………………………………………………………………………………………………………

Har du forslag/ønsker til friluftslivsaktivitet du kunne tenke deg å lære mer om
eller prøve?
………………………………………………………………………………………………….…………
Sted: …………………………………

Signatur deltaker:

Signatur foresatte:

Dato: ………….…………

……..…………………………………………. …………………………………………………..

