Landsforeningen Læbe-Ganespalte (LLG) inviterer sammen med Leppe/Ganespalteforeningen i Norge (LGS) til ungdomssamling.

Dette fantastiske arrangement finder sted i Norge:

Skien Fritidspark 29. juni – 6. juli 2012.

Målgruppen for arrangementet er de 13-17 årige fra hhv. Danmark og
Norge, som gerne vil møde ligesindede med læbe-ganespalte.
Søskende må også meget gerne deltage, så længe de hører til i samme
aldersgruppe.
I Skien Fritidspark er der mange aktiviteter som eks. klatrepark,
badeland og beachvolley. Hvis du er nysgerrig, så kan du læse meget
mere om stedet på denne hjemmeside:
http://www.skienfritidspark.no/

Deltagerprisen, som dækker overnatning samt 3 hovedmåltider pr. dag
og transport fra hhv. Hirtshals til Norge med færge eller fly fra
København til Norge vil være

NB: Kun medlemmer af LLG kan deltage. Ellers koster det 150 kr.
ekstra, svarende til et års medlemskab.

Når alle tilmeldinger og betalinger er registreret, vil du modtage et
informationsbrev med flere praktiske oplysninger om opholdet.
Inden afrejsen til Norge vil der desuden blive afholdt et
informationsmøde, hvor de unge har mulighed for at møde hinanden,
og hvor forældrene får lejlighed til at stille spørgsmål og få praktiske
oplysninger. Mødet forventes at blive afholdt i Nyborg den 16. juni
2012.
Bindende tilmelding skal ske senest 15. maj 2012 ved at sende en mail
til dorte_munk@mail.dk med følgende oplysninger:
Navn:

Vi har fået støtte til gruppeudvekslingen gennem ”Aktiv Ungdom”.
Det kræver, at der skal være lighed i antal deltagere fra hvert land og i
alderssammensætningen. Dette gør, at vi ikke kan garantere, at alle
kan komme med. Men vi håber at kunne få ca. 15 deltagere fra hvert
land.
Der vil være to voksne fra hvert land, som leder ungdomssamlingen.
Fra Danmark er det Dorte (ungdomsrepræsentant) og Flemming
(formand) som er ledere.

Fødselsdato:
Adresse:
Tlf.:
E-mail:
Forældres navn:
Forældres underskrift:

Betaling for opholdet skal ske i henhold til den faktura, som LLG sender
ud efter tilmeldingsfristens udløb.
Vi gør opmærksom på, at alkohol vil være forbudt på turen. Rygning
kan kun ske med forældrenes accept.

