
Lördagen den 26 maj är årets familjedag!
I år beger vi oss till Bakken för att ha lite skoj,

tillsammans med våra danska vänner från Brønshøj.

Detta är en dag för medlemmar med familjer. Ett utmärkt tillfälle för oss vuxna att umgås 
med varandra. I mån av plats går det även bra att ta med vänner och bekanta.

Vi åker tillsammans med buss från Åstorp ca kl 10.00 och åker troligen tillbaka runt 21.30.

Resan kostar 100 kr per person för medlemmar med familj och 150 kr för utomstående. 
Betalning skall ske i samband med anmälan. Vi kan inte ta betalt på bussen!

Åkband kostar 249 Dkr och det köper du på plats. (barn under 120 cm betalar 159 Dkr)
Det finns en bankomat på området men växla helst innan. Tänk på att bankomaten inte
emot svenska uttagskort som Maestro eller Electron – endast Visa och Mastercard!

Längre fram kommer info på astorpsbtk.se om exakta tider och alternativa påstigningsplatser. 

Anmälan görs senast den 11 maj via talongen nedanför som du lämnar till tränaren.
Först därefter beräknar vi om utomstående kan få plats.

Betalning skall vara gjord innan den 11 maj till bankgiro 975-4949.
Skriv ”Bakken”, barnets namn och antal personer.  – Har du inte betalat, är du INTE anmäld.

Vi hoppas på att många föräldrar följer med sina barn men givetvis är de äldre barnen
och ungdomarna välkomna att följa med själva. Det är föräldrarna som avgör detta.
Men föreningen kan inte ta något föräldraansvar.

Vi ser fram emot en trevlig dag för både stora och små!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Klipp här ---------

Jag vill följa med Åstorps BTK till Bakken!

...............................................................................................
Medlemmens namn

Antal medföljande familj ..............
Antal medföljande utomstående (i mån av plats) ..............

Önskemål om påstigning:
n   Åstorp
n   Nyvång
n   Hyllinge
n   Berga Helsingborg

........................................................................ ..........................................................................
Målsmans underskrift (om under 18 år) Telefonnummer (målsman om under 18 år)

Kom ihåg:Har duinte betalat,är du INTEanmäld!


