Opsund 11.10.2018

RINGKØBING-SKJERN UNGDOMSSKOLE

..CALLING ALL LONDON

2019

FRIENDS

Kære deltager og forældre
Tak for din tilmelding til Ungdomsskolens London-tur i påskeferien 2019. Vi bliver 30 elever og 3
medarbejdere – så turen er en realitet! Omvendt måtte vi desværre aflyse Ungdomsskolens udbudte Paris-tur på grund af vigende tilmelding.
Da du samtidig med tilmelding også betalte depositum kr. 1.000, er du bindende tilmeldt turen. Vi
vil til infomødet bede om, at deltagere og forældre udfylder, underskriver og medbringer den vedhæftede oplysningsseddel.
Såfremt du af forskellige årsager framelder dig turen (..hvilket vi da ikke håber bliver aktuelt), vil
indbetalt depositum IKKE blive refunderet. Vi får brug for dit pasnummer, så hvis du IKKE har et
gyldigt dansk pas, skal vi anmode dig om at få dette bestilt. Det gøres via kommunens Borgerservice. Tjek også om dit pas er tæt på udløbsdato – det SKAL være gyldigt under hele rejsen og opholdet – og meget gerne ½ år frem.
Vi vil gerne indbyde dig og dine forældre til et MEGET VIGTIGT informationsmøde med MØDEPLIGT for alle deltagere og forældre…

Tirsdag den 23. oktober 2018, kl. 19.00-20.30
Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole, afd. Opsund
Ladegårdsvej 5, 6920 Videbæk
Vi gennemgår: rejseplan, dagsprogram, indhold hvad-skal-vi-lave-i-London, hvad dækker prisen,
aftaler og regler, hotellet, måltider, forsikring, forberedelse m.v. Der vil være rig mulighed for at få
svar på spørgsmål. Vi er vært ved aftenkaffen. Til denne aften vi vil også bede dig overveje, om du
har lyst til at deltage på tur til Harry Potter Experience i Warner Bros Studio lidt uden for London.
Prisen for denne seværdighed mht. entré og transport er kr. 300 ud over den almindelige deltagerpris.
Med venlig hilsen
Rasmus Vendelbo Christensen (ungdomsskolelærer, klubkoordinator)
Liselotte Jonassen (ungdomsskolelærer, sekretær)
John Jensen (ungdomsskoleleder), 40286052, john.jensen@rksk.dk
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