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Mandag d. 7/8, tirsdag d. 8/8
og onsdag d. 9/8 2017
i Thorup-Klim Hallen


Er DU vild med glad gymnastik?



Har DU lyst til at bruge 3 dage og få nogle
sjove gymnastikoplevelser?



Måske plejer DU ikke at gå til gymnastik,
men har lyst til at prøve?
SÅ ER GYMNASTIKSKOLE LIGE NOGET FOR DIG!!
Gymnastikskolen er for både drenge og piger
fra kommende 0. klasse og til og med 7. klasse.
De fleste aktiviteter vil blive alders- og niveaudelt.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 23. juni 2017

Gymnastikskolen foregår i Thorup-Klim Hallen, Thistedvej 320, 9690
Fjerritslev - i følgende tidsrum:


Mandag d. 7. august 2017 fra kl. 09.00-15.00



Tirsdag d. 8. august 2017 fra kl. 09.00-15.00 og



Onsdag d. 9. august 2017 fra kl. 9.00-17.00

Der vil blive arrangeret pasning fra kl. 07-09 (mandag, tirsdag og onsdag) og fra kl. 15-17 (mandag og tirsdag)
Pris for morgenpasning for alle dage kr. 60,- inkl. morgenmad.
Pris for eftermiddagspasning for tirsdag og onsdag kr. 30,- inkl. eftermiddagsmad.
Som afslutning på Gymnastikskolen er der gymnastikfremvisning for
forældre, søskende og andre interesserede onsdag d. 9. august kl.
17.00 i Thorup-Klim Hallen med efterfølgende fællesspisning. Pris 75
kr. for voksne og 45 kr. for børn. Drikkevarer kan købes til fornuftige priser
Medbring selv service.

Der er ansvarlige instruktører samt voksne til stede alle dage.
Afbudsregler: Ved afbud efter d. 31. juli betales der 50% af deltagergebyret. Ved udeblivelse betales 100% af deltagergebyret.
Regler: ved tilmelding til Gymnastikskolen deltager man i hele Gymnastikskolens program!
Evt. spørgsmål angående Gymnastikskolen kan rettes til
Pau Jensen, tlf. 28783060 .
Vi er knaldhamrende klar, så spænd hjelmen, kridt skoene, pak tasken
med energi og godt humør og vend næsen mod Gymnastikskolen! Vi
glæder os til at se DIG og DINE kammerater.
Mange gymnastiske hilsener fra
Thorup-Klim Ungdoms. Og Gymnastikforening

Mere information herom kan ses på vores hjem-

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 23. juni 2017

meside.
Der skal medbringes madpakke og drikkevarer til frokost hver dag.
I løbet af dagen bliver der serveret frugt, brød og saft.
Der kan ikke købes slik.


Pris: kr. 385,- inkl. T-shirt, elektronisk foto, frugt, brød og saft,
samt masser af gymnastik og andre sjove aktiviteter.

Tilmelding og betaling via www.thorupklim-ug.dk
Tryk på Shop i fanen for oven. Her ligger der et link til tilmelding.
(husk, det er barnets oplysninger vi skal bruge).
Ved tilmelding og betaling accepteres afbudsreglerne, samt brug af
fotos.
Program, kontaktmobil, mm. fremsendes pr. mail.

r
e
r
o
s
Spon

TAK til vore

