RINGKØBING-SKJERN UNGDOMSSKOLE

SKI 2019
Kære deltager og forældre
Tak for din tilmelding til skituren i vinterferien 2019. Vi bliver i år 50 elever og 8 ledere, som skal med på
turen. Vi skal i år på skitur sammen med elever og voksne fra Struer Ungdomsskole, som vi også
samarbejder med på mange andre områder. Samarbejdet på skituren gør, at vi kan booke eget hotel og
egen bus, så vi ikke skal tage hensyn til andre i vores planlægning☺
Vi har stadig 3 pladser tilbage på skituren, så få din ven/veninde til at kontakte Ungdomsskolen hurtigst
muligt (tilmelding er åben i efterårsferien).

INFORMATIONSMØDE
Der er informationsmøde for alle deltagere (mødepligt) og forældre.
Mandag den 22. oktober 2018
kl. 19.00 – 20.30
Ungdomsskolen Ringkøbing, Birkmosevej 32, 6950 Ringkøbing

Her vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål og få
svar samt høre mere om; hvordan er det at rejse med
Ungdomsskolen, rejseplan, dagsprogram, indhold,
deltagerpris, aftaler, regler, forsikringer m.m. Derudover
skal vi have fotograferet alle deltagere til brug for
deltagermappe, ID-kort m.m.

KALENDEREN
Mandag den 22. oktober
Mandag den 22. oktober kl. 19.00 – 20.30
Torsdag den 1. november
Fredag den 4. januar
Lørdag den 26. januar kl. 8.00-15-00
Fredag den 8. februar
Torsdag den 14. februar

Ladegårdsvej 5, 6920, Videbæk

Vedlagte tilmelding afleveres til infomøde
Infomøde for elever og forældre
Indbetaling af 1. rate på 1.550 kroner
Indbetaling af sidste rate på 1.550 kroner
Obligatorisk elevforberedelse
Afrejse
Hjemkomst

www.riskus.dk

ungdomsskolen@rksk.dk / 99741820

RINGKØBING-SKJERN UNGDOMSSKOLE

HVOR SKAL VI HEN

Ungdomsskolens skitur i vinterferien 2019 går til Neukirchen i Østrig,
der byder på 75 km pister med rigtig gode muligheder for begynderne
ligesom, at der er masser af udfordringer til de øvede. Området giver
dermed rig mulighed for gode oplevelser uanset om det er første gang
du skal afsted eller om du er blevet født med ski på…
Vi skal bo på Venedigerblick, der er et ”typisk” østrigsk ungdomshotel
med 4-6 personer pr. værelse (typisk med en opredning). Vi har hotellet
for os selv. Vi spiser både morgen- og aftensmad på hotellet. Frokost
skal man selv stå for oppe på pisten (vi anviser nogle gode steder).

AT REJSE MED UNGDOMSSKOLEN
Når du rejser med Ungdomsskolen er du på en
studie/skolerejse. Vi lover dig en veltilrettelagt rejse, hvor
kultur, udfordringer, aktivitet og socialt fællesskab vægtes
højt.
Du skal deltage i de obligatoriske forberedelser inden turen.
Ungdomsskolerejser er totalt alkohol- og rusmiddelfri og vi
forventer, at du deltager positivt og aktivt i såvel
forberedelsesaktiviteter såvel som selve rejsen.

HVOR KAN JEG FØLGE MED…
Find skiholdet på Facebook (Ungdomsskole ski 2019), hvor du både kan se dine rejsekammerater, få svar
på det meste, få de seneste opdateringer mm. Alt relevant materiale vil fremover blive uploadet på
Ungdomsskolens hjemmeside (ski.riskus.dk) – vi sender SMS, når der kommer nyt.
Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at kontakte os pr. mail eller telefon, hvis du har spørgsmål
e.l. ang. skituren 2018
Kontoret: ungdomsskolen@rksk.dk / 99741820 – Allan: allan.oestergaard@rksk.dk / 51715140
De bedste hilsner
Bimme Andersen, Jesper Jensen, Camilla Juulsgaard, Allan Østergaard

Ladegårdsvej 5, 6920, Videbæk
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RINGKØBING-SKJERN UNGDOMSSKOLE

PARIS
2016
SKI 2019

Bindende
Bindende tilmelding
tilmelding

Elevens fulde navn:_______________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________
Postnr.:_________ By:____________________________________________________
CPR:_________________ Elvens mobil:______________________________________
Forældre mobil:___________________________________
Skole:______________________ Kl:______________________________
Sæt kryds
Ski

Snowboard / Begynder

Øvet

Særlige oplysninger (sygdom, medicin m.v.)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
I forbindelse med tilmelding forudsættes det, at deltagere og forældre har
læst og accepteret de vilkår, der er beskrevet i rejsetilbuddet
_______________________________ ____________________________
Dato
deltagerunderskrift
dato
forældreunderskrift
DENNE TILMELDING SKAL AFLEVERES SENEST MANDAG DEN 22. OKTOBER (i forbindelse med infomødet)
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