BJUDER IN TILL
DAGKOLLO SOMMAREN 2017
För spelare med funktionsvariation
Datum: 12-16 juni
Pris: 1500 kr
I år anordnar Fryshuset Basket dagkollo för spelare med funktionsvariation.
Vi har en lång erfarenhet av att anordna basketdagkollo och denna sommar inkluderar
vi vårt nya lag Isbrytarna i sommarverksamheten.
Förra året var återigen en succé och vi hoppas och lovar att arbeta hårt för detsamma
även i år.
Vi spelar och leker basket minst ett pass varje dag. Dessutom spelar vi brännboll,
fotboll, gör samarbetsövningar, pysslar och har blandade fysiska aktiviteter i
närliggande utomhusmiljö. Kanske ser vi lite basketfilmer.
Vi dela upp deltagarna i mindre grupper när vi genomför de olika aktiviteterna och har
en hög personaltäthet i grupperna.
Ungefär så här kan en dag se ut.
09:00
09:15-11:30
11:30-12:30
12:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:30
15:30

Samling i Fryshuset
Aktiviteter & basket
Lunch
Aktiviteter & basket
Mellis
Lugnare aktiviteter
Tack för idag, hämtning!

Allt detta i Fryshuset Basket-anda; Samarbete, Ansvar, Kvalité,
Engagemang, Respekt.
Anmälan sker via denna länk, NU MED RÄTT LÄNK:
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={45E3C313-22E8-4D89-BB87-27AC2FDEFB5E}

Begränsat antal platser, om ni får plats skickas en faktura via mail. Betala efter förmåga
på sommarens läger & lovverksamhet, läs mer på nästa sida.

Betala efter förmåga på sommarens läger & lovverksamhet!
På föreningens läger & lovverksamhet använder vi oss i sommar av en
prismodell där familjerna betalar efter förmåga. Detta innebär att de som har
möjlighet får chansen att betala lite mer för att på så sätt bidra till att den som
inte har samma möjlighet betalar lite mindre.
Vi på Fryshuset Basket vill att alla föreningens barn och ungdomar oavsett bakgrund
ska få möjlighet till ett meningsfullt sommarlov, att umgås, träna och spelar basket
samt prova på andra roliga och utmanande aktiviteter. Våra ledare skapar
tillsammans med barnen fantastiska upplevelser under loven vilket ger minnen och
vänner för livet.
Vi vill inte att ekonomin ska vara ett hinder för att delta. Därför gör vi denna satsning
och hoppas på att de som har möjlighet är villiga att betala lite mer för att fler barn
ska kunna vara med på våra läger & lovverksamheter.
Vi tror och hoppas på denna modell för att möjliggöra en meningsfull sommar med
givande läger & lovverksamhet för alla, vilket vi tror leder till ett tryggare och bättre
samhälle för alla.
Hur gör man om man vill bidra?
Betalning görs enligt fakturan som kommer när man anmält sig. När man betalar
avgör man själv hur mycket man vill betala inom dessa intervall:
På vårt funkis-dagkollo betalar man enligt följande från 1 500kr - 3000kr.
På alla dessa verksamheter finns möjlighet att ansöka om friplats, där kan
medlemmar ansöka om att få hela eller delar av avgiften finansierad.
Vid frågor eller för att ansöka om friplats mejla till: basket@fryshuset.se
Varma hälsningar Fryshuset Basket

