Anmälan till sommarlovsaktiviteter 2019 - Lämnas in senast 13 juni
Sommarlovsöppet:
Fritidsklubben har öppet from skolavslutningen tom 20 juni kl.9-17.00 mån-fre.
Fredag 21/6 - Fritidsklubben håller stängt helt pga röd dag.
Sedan stängt fram till dagläger "Summerkids" v.28-30, separat anmälningsblankett för lägret.
Fritidsklubben öppnar igen 9-17.00 from v.31-33, sedan ordinarie öppettider from skolstart 19 aug.

VIKTIGT: Kom ihåg att meddela om du får förhinder/inte kan följa med på en aktivitet du är
anmäld till på 070-787 39 89! Ta med eget busskort om du har, annars bjuder vi på resan. Det är
också mycket viktigt att meddela om ditt barn inte reser tillsammans med oss andra, utan ansluter
i ett senare skede.
OBS: det är STÄNGT på Falken när vi alla åker iväg dessa datum.
När vi stänger klubben för att vi alla ska åka iväg på utflykt så kan ni alltid ringa andra
fritidsklubbar i Botkyrka, närliggande och vara där kl.9-17.00 om ni ej vill delta i aktiviteten på
Falken (se alla kontaktuppgifter/adresser nedan); https://www.botkyrka.se/idrott-fritid-natur/oppen-fritidsverksamhet/fritidsklubbar-10-12-ar.html
Rubrik: Fredag 14/6 - Sommar Starts Fest på Southside fritidsklubb!
Frukost som vanligt kl.10-11 på Falken. Vi kommer åka till Fritidsklubben Southside (som ligger vid
Tumba centrum) och delta på deras sommarfest. Samling för avfärd kl.13:00. Tillbaka ca kl.17:00. Om
det är grymt väder kör vi poolparty med DJ och dans/vattenlek utomhus utanför Southside. Om det
är sämre väder kör vi samma fast inne utan bad. Vi bjuder på gott och fest!
Ta med badkläder. Allt är gratis.
Läs mer om Southside fritidsklubb på: https://www.southside.nu
Rubrik: Tisdag 18/6 - Gokart utflykt till Exploria.
Samling för avfärd kl.11:00 på Falken. Kom senast 10:15 om ni vill äta frukost.
Åter på Falken ca 16:00. Efter Gokarten äter vi på MAX hamburgare i Masmo.
Anmälningsavgift (inkl.mat) endast 100 kr, ska vara fritidsledarna tillhanda senast 17/6. Ta på er
oömma kläder. Man måste vara minst 145 cm lång för att delta.
Läs mer om Exploria Gokart på; www.exploriacenter.se/aktiviteter/#a_gokart
Rubrik: Onsdag 19/6 - Picknick besök i Hågelby med aktiviteter.
Samling för avfärd kl.11:00 på Falken. Kom senast 10:15 om ni vill äta frukost.
Åter på Falken ca 16:00. Vi åker och äter picknick tillsammans om vädret är bra, ta med EGEN
matsäck/dryck. Vi kommer även spela brännboll och anordna andra aktiviteter på plats. Allt är gratis.
Läs mer om Hågelby på: http://www.hagelby.se/
Rubrik: Torsdag 20/6 - Sydpoolen äventyrsbad.
Avfärd från Falken 10:00. Åter senast 17:00.
Barnet måste kunna simma 50 meter på djupt vatten utan hjälpmedel, detta kommer att kontrolleras
av fritidsledare på plats!
Vi kommer att vara 4 vuxna på max 20 barn, och alla ledare kommer bada och ha koll.

Ta med hänglås, badkläder mm och EGEN matsäck det finns Micro men inte café.
Det blir en lång utflykt, så vattenflaska rekommenderas.
Anmälningsavgift 50 kr ska vara fritidsledarna tillhanda senast 19/6.
Läs mer om Sydppolen på: https://www.actic.se/hitta-gym/gym-i-sodertalje/stockholm-sodertaljesydpoolen/aventyrsbadet/
Botkyrka Summer Kidz dagläger - Mån till Fre, 8 till 26 juli
Under tre veckor i juli kommer man kunna vara med helt kostnadsfritt på ett gemensamt
fritidsklubbsläger tillsammans med flera andra klubbar i Botkyrka. Detta kallar vi för Summer kidz och
är i kommunens regi, Falken kommer att ha stängt under dessa tre veckor.
En ledare från Falken (Victor) kommer att följa med varje dag.
Ni kommer samlas på Falken varje morgon och gemensamt åka till den delen av Botkyrka som
aktiviteten för dagen hålls.
Lunch och annat serveras varje dag helt gratis.
Vi har ca 8 platser, det är först till kvarn som gäller och anmälan görs via blanketter som går att
hämta separat på Falken senast den 10 juni.
Vi beräknas att vara tillbaka på Falken varje dag ca kl.16.00.
Prata med Victor på Falken vid frågor.
Rubrik: Tisdag 30/7 - Bad utflykt till Slagsta badet.
Samling för avfärd kl.11:00 på Falken. Kom senast 10:15 om ni vill äta frukost.
Vi åker och badar och äter picknick tillsammans om vädret är bra!
Ta dock med EGEN matsäck som picknick!
Ta med badkläder. Allt är gratis. Åter på Falken ca 16:00.
Rubrik: Torsdag 1/8 – Bounce.
Nu ska vi åka till BOUNCE igen, Botkyrkas trampolinpark!
Samling för avfärd kl.11:00 på Falken. Kom senast 10:15 om ni vill äta frukost.
Åter på Falken ca 15:30.
Så här ser programmet ut:
· 1 timmes hopptid utan värd.
· Bounce-strumpor till alla deltagare.
· 1x korv med bröd, smakis och glasspinne till alla deltagare.
Ta med: oömakläder, inneskor om ni vill delta i deras separata hinderbana på plats och vattenflaska.
Anmälningsavgift 100 kr ska vara fritidsledarna tillhanda senast 31/7.
Läs mer om BOUNCE på; www.bounceinc.se/#/
Rubrik: Fredag 2/8 – Bad utflykt till Lida badet.
Samling för avfärd kl.11:00 på Falken. Kom senast 10:15 om ni vill äta frukost.
Vi åker och badar och äter picknick tillsammans om vädret är bra!
Ta dock med EGEN matsäck som picknick!
Ta med badkläder. Allt är gratis. Åter på Falken ca 16:00.
Läs mer om Lida på: https://www.lida.nu/
Rubrik: Tisdag 6/8 - Skansen utflykt.
Vi tänkte åka till Skansen om det är bra väder!
Avfärd från Falken 10:00. Åter senast 17:00.
Det blir en längre utflykt så matsäck eller matpengar behövs, även vattenflaska rekommenderas.
Anmälningsavgift endast 50 kr, ska vara fritidsledarna tillhanda senast 5/8.
Läs mer om Skansen på: https://www.skansen.se/sv/

Rubrik: Torsdag 8/8 - Laserdome spel i stan.
Nu är det dags för Falken att inta Laserdome i stan.
Samling för avfärd kl.11:00 på Falken. Kom senast 10:15 om ni vill äta frukost.
Åter på Falken ca 16:00. Efter Laserdome äter vi på McDonalds.
Anmälningsavgift (inkl.mat) endast 100 kr, ska vara fritidsledarna tillhanda senast 7/8. Ta på er
oömma kläder.
Läs mer om Laserdome på: https://www.laserdome-stockholm.se/surbrunnsgatan/
Rubrik: Fredag 9/8 – Kokpunkten äventyrsbad i Västerås.
Avfärd från Tumba station 9:00. Åter senast 18:00.
Vi åker tåg t/r med SJ från T-C.
Barnet måste kunna simma 50 meter på djupt vatten utan hjälpmedel, detta kommer att kontrolleras
av fritidsledare på plats!
Vi kommer att vara 5 vuxna på max 20 barn, och alla ledare kommer bada och ha koll.
Ta med hänglås, badkläder egna pengar till cafélunch och EGEN matsäck för tågfärden t/r.
Det blir en lång utflykt, så vattenflaska rekommenderas.
Anmälningsavgift 200 kr ska vara fritidsledarna tillhanda senast 5/8.
Läs mer om Kokpunkten på: https://kokpunkten.se/actionbadet/
Rubrik: Tisdag 13/8 - Gröna Lund utflykt med Southside fritidsklubb.
Nu ska vi åka till Gröna Lund som ett roligt avslut på sommarlovet ihop!
Avfärd från Falken 9:30. Vi har 20 platser.
Anmälningsavgift endast 240 kr, ska vara fritidsledarna tillhanda senast 5/8.
Då ingår inträde, åkband och en matkupong för 80 kr.
Om man önskar att ta med matsäck så gör man det, annars kan extra pengar vara bra till spel eller
annan mat/dryck.
Väl på plats på Gröna Lund så kommer ni vara indelade i grupper om ca 5 barn med en ledare, era
föräldrar kommer att få ledarens tel nr så ni kan nås hela dagen.
Vi åker hem ca 19.00. Vi beräknas att vara tillbaka på Falken ca kl.20.00.
Läs mer om Gröna Lund på: https://www.gronalund.com/
Rubrik: Torsdag 15/8 – Utomhuslekar/turningar och grill med besök från Southside fritidsklubb
Vi ska ha en gemensam utomhuslek/turnerings dag med Southsides besökare som avslut på
sommarlovet.
Vi ska grilla ihop och ha anordnade aktiviteter.
Detta är helt kostnadsfritt inkl all mat/dryck.

Ringa in rubrikerna på dom datum (aktiviteter) ditt barn vill var
med på och fyll i nedan:
Barnets namn:
Barnets personnr:
Vårdnadshavarens namn:
Vårdnadshavarens telefon nr:
Email till vårdnadshavare:
Bekräftelse önskas via:

SMS

/ e-post

Får barnet vara med på foto (sociala medier, snapchat, instagram):
JA / NEJ

Användarvillkor och vårdnadshavarens signatur
Platserna är begränsade - först till kvar gäller i många fall. När ni lämnat in denna blankett och har
betalat får ni bekräftelse på om ert barn kommit med eller inte muntlig, skriftligt per SMS eller e-post
enligt önskemål.
Om ni anser att ni behöver ekonomisk hjälp med eventuella kostnader för aktiviteter för era barn eller
har andra frågor kring denna info maila till anita.hiitti@southside.nu eller ring på 073-724 27 16,
senast den 17 juni.
Jag godkänner härmed att jag är vårdnadshavare till ovanstående ungdom och att jag har rätt att
anmäla ungdomen till valda aktiviteter, samt att jag har tagit del av informationen kring varje
aktivitet. Jag kontaktar Falken fritidsklubb i god tid innan avresa om mitt barn inte har möjlighet att
följa med på en aktivitet denne är anmäld till. Bokningsavgift betalas EJ tillbaka om avbokning
inkommer samma dag som aktiviteten ska utföras. Om det är för få deltagare eller det är oönskat
väder kan aktivitet kommas att ställas in, då får alla tillbaka sina avgifter.
Datum:

Namnteckning:

