Sommarresa till Medjugorje 26 juli – 6 augusti 2018
Kostnad per deltagare: 3500 SEK. Syskonpar 5000 SEK.
Vill du vara med? JA! Anmäl dig så snart som möjligt, först till kvarn gäller, men senast den 1:a maj
2018.

Namn och personnummer (10 siffror): ___________________________________________________
Adress: ______________________________________________________
Postnummer och postort: ______________________________________________
Telefon/Mobil: _________________________________________
Målsman:__________________________________________
E-Post: ___________________________________________________
Sjukdomar/allergier/funktionshinder: _________________________________________
Vegetarian (Ja eller nej): ___________________________________________________

Vid eventuella frågor, var god kontakta Christina Illmayr, 076-072 10 28 ,
ungdomssekreterare@stlars.org.

Anmälningsblanketten ska skickas till ungdomssekreterare@stlars.org eller ges till Christina.
Observera att anmälan är bindande! 1500 kr anmälningsavgift ska sättas in på privatkonto i SEB
5368 – 10 895 66. Resterande summa (2000kr) ska sättas in senast 1 juni.
Ange namn eller personnummer och ”Sommarresa”!

Vi ses på den obligatoriska förberedelsen 2-3 juni (lördag kl 17:30 – söndag kl 14:00) i S:t Lars.
Övernattningsmöjlighet arrangeras.

OBS! SE BAKSIDAN 

Några regler:
1. Att ha en bra gemenskap är viktigt för oss. Det betyder att vi behandlar varandra med respekt och
att du tar ansvar för dig själv.
2. Om du behöver någon speciell medicin är det ditt ansvar att ta med den. Vänligen informera oss
om det är någonting vi skulle behöva veta (t.ex. epilepsi, allergier, ...)
3. Vi förväntar oss att reglerna från oss ledare följs. Om du inte följer våra regler (t.ex. nattro,
träffpunkter, olika överenskommelser) kan du skickas hem på egen bekostnad.
4. Alkohol ska inte tas med på resan.
5. I övrigt gäller SUKs lägerregler. Vänligen se www.suk.se -> aktiviteter -> lägerregler. Genom att
åker med på resan ska du också bli medlem i Sveriges Unga Katoliker (som stödjer oss finansiellt,
medlemskapet är gratis):

UNDERSKRIFT/ORT/DATUM (MÅLSMANS UNDERSKRIFT OM DELTAGAREN UNDER 18 ÅR):

__________________________________________________________________________________

6. För föräldrar till minderåriga: Jag godkänner att min son eller min dotter får avvika från den stora
gruppen efter överenskommelse med ledare inom små grupper (minst 3 personer). JA
NEJ

