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Påmelding – ”En reise i fred”
”En reise i fred” er et tredelt arrangement som gjennomføres over flere dager og helger.
1. Temakvelder onsdagene 5., 12., 19. og 26. september
2. Dagsturer helg: lørdag 15. sept Utøya, søndag 16 sept Carl Fredriksen Transport
3. Tur til Polen med Auschwitz og Berlin, uke 40/høstferien: 29. sept - 6. okt 2018
Alle kvelder starter kl 1730 på Røde Kors-huset i Skedsmogt 3c, Lillestrøm. NB! Foreldremøte onsdag 19.
september. Ungdom bør også være med der.
Ungdom som tidligere har vært med er også velkomne, men vil måtte vike plassen om det blir for mange
påmeldte. Det er samme krav til oppmøte selv om man tidligere har vært med.
Deltakeren forplikter seg til å delta på hele arrangementet, det er ikke anledning til å delta på bare turen til Polen.
Gruppepåmeldinger
Vi har dessverre ikke mulighet til å ta i mot organiserte grupper fra skoler eller andre foreninger/organisasjoner.
Hva koster dette?
Egenandelen for hele arrangementet er kr 3000,- pr deltaker. Denne prisen er sterkt subsidiert.
Ved avmelding vil det være den totale summen for arrangementet som gjelder.
- ved avmelding etter 1. september vil egenandel IKKE refunderes.
- ved avmelding etter 20. september vil deltakerens sluttregning være fullpris kr 5600,-.
Alle som deltar må selvsagt ha gyldig pass og reiseforsikring. Vi må ha kopi av disse dokumentene i god tid før
avreise, leveres din leder så fort som mulig.
Helse/spesielle hensyn
Påmeldingslippen inneholder et felt for å opplyse oss om spesielle forhold, for eksempel om du bruker medisiner
eller har andre helsehensyn vi må ta (migrene, astma, adhd, allergi, angst etc.). Det er viktig for din deltakelse at
du er ærlig og at vi får vite om alt, slik at din opplevelse av alle deler i arrangementet kan bli best
mulig. HUSK OGSÅ ALLE MATFORBEHOLD: vegetar, cøliaki, nøtter, melk, svin etc.
Gyldig fravær: sykemelding vil selvsagt være gyldig fravær.
Legeerklæring vil ikke nødvendigvis være gyldig fravær, denne opplyser kun om helsemessige tilstander vi må ta
hensyn til. Ring oss gjerne om du lurer på noe.
Alkohol/rusmidler
Det er ikke lov å nyte alkohol eller rusmidler under ”En reise i fred”, dette gjelder selvsagt også de voksne som er
med. Hvis denne regelen brytes vil det oppfattes som en avmelding av arrangementet og man vil straks sendes
hjem, eventuelle kostnader må dekkes av den som har brutt regelen eller dennes foresatte.
Respekt
Man skal respektere de andre som deltar i arrangementet. Dette betyr at du skal:
- overholde møtetidspunkter som settes
- ikke plage andre, men heller vise omsorg for dine medmennesker
- delta i gruppearbeid
- holde det ryddig rundt deg
- respektere gruppas avgjørelser selv om du kanskje ikke er enig
- bidra til å løse eventuelle konflikter
- si i fra om noe er galt
- legge deg når det er leggetid, programmet er hardt, la ikke andre lide av at du er trøtt!
Du skal rett og slett behandle andre som man selv ønsker å bli behandlet; med respekt!
Mindreårige
Du er mindreårig (med mindre du er 18 år). Dette betyr at du reiser med foresattes godkjenning, men du er
allikevel ansvarlig hva du selv gjør. Stjeling, smugling og andre kriminelle handlinger kan ha andre strafferammer
enn Norge. Ikke gjør noe dumt.
På tampen
Arrangementet er lagt opp for deg som ungdom i Skedsmo. Reglene over er enkle og greie, en siste du kan følge
er; ”Er du i tvil? Da er du ikke i tvil!” Om du lurer på om det du gjør kanskje ikke er allright, så ikke gjør det! De
voksne er til stede for deg, spør dem!
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BINDENDE PÅMELDING
Jeg melder meg på!
Hvis du fyller ut for hånd: BRUK BLOKKBOKSTAVER!
Navn (fullt navn fra passet)
Gate
Postnr/-sted
Mobilnummer

Skole (bare fordi vi lurer)

Fødselsdato

Telefon privat

Epostadresse

Foresatte
Navn

Navn

Mobil/telefon

Mobil/telefon

Epostadresse

Epostadresse

Konkrete matforbehold/-allergier:

INGEN

vegetar,
fisk ok

ikke svin

sesamfrø

lupiner

sennep

bløtdyr

soya

fisk

peanøtt

vegetar

cøliaki

skalldyr

selleri

nøtter

sulfitt

melk

egg

Annen allergi/info/helse/spesielle hensyn dere bør kjenne til, se side 1 om helse!

Jeg melder meg på sammen med (navn på annen/andre deltaker(e))

Vi godkjenner at det tas bilder/video av deltakeren til bruk for informasjon om prosjektet.
Hvis det IKKE tillates bilder er det viktig at også deltakeren selv er oppmerksom ved gruppebilder.

✔

Vi er kjent med
- påmeldingsskjemaets side 1 og de regler som gjelder for arrangementet ”En reise i fred”.
- at påmeldingen er bindende.
- at påmeldingen ikke er gyldig før dette skjemaet er signert og levert Skedsmo Røde Kors.
- at plass ikke er ok før det er gitt beskjed tilbake fra Skedsmo Røde Kors.

✔

Sted og dato
Ø
Ø

Deltakers underskrift

Foresattes underskrift
(hvis under 18 år)

Påmeldingen sendes signert til Skedsmo Røde Kors, Skedsmogt. 3c, 2000 Lillestrøm eller leveres i
postkassen på samme adresse.
Om du fyller ut skjemaet elektronisk er det fint om du også sender en kopi per e-post til
enreiseifred@skedsmo.redcross.no!

Lagre kopi

Skriv ut for signering

