PROGRAM
ÅRETS TEMA BLIR:
RÄTTIGHETER,
SKYLDIGHETER OCH
ALLT DÄREMELLAN.
PROGRAM KOMMER
SENARE

VISKADALEN
VILL NI LÄS MER:
HTTP://WWW.AFOLKHOGSKOLORNA.SE
/VISKADALEN/

ANMÄLAN & PRISER
ÅTER IGEN ÄR DET
GRATIS FÖR ALLA BARN!
ANMÄLNINGSFORMULÄRET FINNS PÅ:
HTTP://WWW.NOCSVERI
GE.SE/

FAMILJEFOTO
SKICKA IN EN
BILD/POWERPOINT PÅ
FAMILJEN TILL:
NOCSVERIGE@
GMAIL.COM

INBJUDAN
Välkommen till NOCs familjeträff 2017
7-9 juli på Viskadalens folkhögskola

Varmt välkomna till årets familjeträff på
Viskadalens folkhögskola i Seglora strax utanför
Borås.
Årets tema kommer att vara Rättigheter, Skyldigheter och
allt däremellan. Program kommer senare.
Tillsammans med god utdelning från fondansökningarna
och att Viskadalen gett oss bra priser kommer helgen
återigen vara gratis för alla barn (inte bara de unika)! Vi
hoppas därför på extra många deltagare. Kom ihåg att
”först till kvarn”-principen gäller vid anmälan.
Priser finner ni i anmälningsformuläret på hemsidan
www.nocsverige.se och via denna länk.

Senast den 21 februari
vill vi ha din anmälan och betalning!
Betalning sker till NOC:s Bankgiro: 5009-0760, efter
betalning får ni en bekräftelse av plats.
För anmälan till familjeträffen krävs inbetald
medlemsavgift för 2017 om 300 kr. Om ni inte betalat gör
detta snarast på ovanstående bankgiro.
Om ni vill komma tidigare eller stanna längre kontakta
folkhögskola direkt på telefonnummer 0329-183 00
alternativt e-post: info@viskadalen.nu
Vid avbokning senare än 4 veckor före familjeträffen
återbetalas anmälningsavgiften endast vid sjukdom.

Varmt välkomna önskar vi i
styrgruppen!
Annica, Daniel, Erika, Johanna,
Mattias, Per-Erik, Therese och Vanja

Från tidigare år…

Praktisk information
• Incheckning mellan 11:00-12:30, Här fås nyckel samt välkomstkuvert. Första
lunchen äts enskilt före programstart. Aktiviteterna för barn och föräldrarna
börjar därefter kl. 13.
• Inget avdrag på kostnaden för den som inte övernattar eller bara deltar del
av helgen.
• Sängkläder och handdukar ingår. Extra sängkläder finns tillgängliga.
• Ytterligare praktisk information kommer att skickas ut före familjeträffen.
• Skicka in en bild på hela familjen till nocsverige@gmail.com som kommer
användas vid presentationen av alla familjer vid start fredag.

Barnvakter/Tillsyn
• Vi ordnar med barnvakter och aktiviteter för barngrupperna. Barnen delas in
i grupperna: Yngre unika, Äldre unika, Yngre syskon och Äldre syskon.
• Unika barn som inte klarar av att vara i grupp (10-15 barn/grupp) med
endast 2 barnvakter måste ha med sig en egen assistent/närstående.
• Syskon under 2 år måste ha en vuxen med sig.
• Syskon över 2 år som inte klara av att vara i grupp, är rymningsbenägna eller
kräver extra tillsyn måste ha en egen vuxen med sig.
• Barngrupperna har aktiviteter under dagen tillsammans med barnvakter.
Barnen hämtas för att äta lunch med familjen samt efter programslut på
eftermiddagarna.
• De flesta familjer kommer få tillgång till mer än ett rum eftersom de största
rummen är avsedda för max 3 personer.
• Enbart i mån av plats kan huvudmedlemmen/unikt barn ha med sig fler än 3
vuxna som inte är syskon.

Om ni har några ytterligare frågor mejla styrgruppen på: nocsverige@gmail.com

