Navn:
Du har tilmeldt dig Klub Allerøds Lalandiatur og får derfor denne seddel med
praktiske informationer, som du/I bedes læse grundigt.
I er altid velkommen til at ringe, hvis I har yderligere spørgsmål omkring turen.
Mødetid og indtjekning:
Fredag d. 27. august 2021 senest kl. 15.00 i Klub Vest

Afgang:
Kl. 15.15 fra Klub Vest
Hjemme:
Søndag d. 29. august 2021 ca. kl. 16.00 i Klub Vest
I de store Lalandia-huse vi har lejet, bor der ca. syv børn og altid én medarbejder.
Så vidt det er muligt, vil vi prøve at lave sammensætningen, så du kender de
fleste af dem, du bor sammen med. Har du/I forslag, så kom og aflevér en seddel
med dit/jeres forslag til os (kan tidligst gøres 3 uger inden afgang). Det er i sidste
ende vi medarbejdere, der sammensætter grupperne, hvilket vi bestræber os på
at gøre så hensigtsmæssigt som muligt. Der er ofte mange aspekter, der skal
tages højde for, og det beder vi jer have forståelse for.
Prisen for turen er 700 kr. Vi ser gerne, at det gøres på dit/jeres barns EasyKom
side under ”Aktiviteter”.
Det kan desuden gøres på nedenstående Klub Allerød konto i Danske Bank:
Reg. nr.: 4316
Konto nr.: 0001000365
Husk at notere fuldt navn og evt. klubafdeling på indbetalingen.
Regler på turen:

Man må højst medbringe 200 kr. i lommepenge, hvilket vi mener er
rigeligt til slik, sodavand, aktiviteter o. lign., da forplejning er inkluderet
i turprisen. Lommepenge må ikke bruges i spillelandet

Alle er tilbage i eget hus senest kl. 21.00

Mobiltelefoner afleveres til medarbejderen inden sengetid

Vi bestræber os på, at børnene sover senest kl. 21.30

Mobiltelefoner samles ind om natten
Huskeliste:

Sengelinned (der er dyner og puder i Lalandia)

Badetøj og håndklæde

Pose eller mindre taske til badeting

Sæbe, shampoo o.a.

Tandpasta, tandbørste og toiletting

Tøj og undertøj (til mere end én dag)

Lommepenge (maks. 200 kr.)

Evt. madpakke og drikkelse til udturen

