GYMNASTIKFÖRBUNDET SYDOST´S GYMNASTIKLÄGER
24/7 – 30/7 2011

HÄLLEVIKSLÄGRET
Ålder:

Truppgymnaster flickor - födda 1999 eller tidigare
Truppgymnaster pojkar - födda 1999 eller tidigare
Pojkgymnaster - födda 2002 eller tidigare
Flickgymnaster - födda 2002 eller tidigare
Underledare - födda 1994 eller tidigare
För att bli underledare måste du vara ledare i en förening.

Tid:

Lägret äger rum mellan den 24 juli och 30 juli 2011.

Kostnad:

Lägeravgiften är 1.900:-.

Avgiften betalas först när anmälda deltagare blivit
uttagna och fått kallelse. Alltså inga pengar nu!
Hällevikströja ingår i priset. Möjlighet till byte av beställd storlek finns ej.
Anmälan:

Anmälningsblanketten ska vara Gymnastikförbundet Sydost,
Smedjegatan 37, 352 46 Växjö tillhanda senast den 1 april.
Antalet deltagare är maximerat till 300. Först till kvarn gäller!
Gymnaster från föreningarna i GF Sydost har företräde.

Kallelse:

Meddelande om att du blivit antagen till lägret som deltagare, ledare eller
underledare kommer per brev eller mail (om du uppgivit mailadress på
anmälningsblanketten) i början av maj. I brevet/mailet finns alla de
uppgifter du behöver ha innan du ska åka till Hällevik.

Licens:

Trampettlicens krävs! Kolla med din gymnastikledare om du har
licens. I annat fall lös genom din gymnastikledare.

Upplysn.:

Har du några frågor, ring, Gymnastikförbundet Sydost 0470-213 13.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!
Gymnastikförbundet Sydost
/Hällevikskommittén
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Anmälningsblankett deltagare
Undertecknad anmäler min son/dotter till Hällevikslägret i gymnastik 24/7-30/7 2011.
Medlem i: …………………………………………………………… Gymnastikförening.
Gymnastikledare: …………………………………………………………………………
…………………………………………………
Lägerdeltagarens namn (textas)

……………………………………….
Personnummer (10 siffror)

…………………………………………………
Gatuadress
………………………………………………………………………….
Postnummer
Postadress
…………………. / ……………………………….
Telefon:
………………………………………………………………………….
Mailadress (kallelsen skickas hit om du uppgett mailadress)

………………………………… ………………………………………
Målsmans namnteckning
Namnförtydligande

Jag vill träna:
Pojkgymnastik (från 9 år, födda 2002)

Flickgymnastik (från 9 år, födda 2002)

Truppgymnastik pojkar (från 12 år, födda 1999)

Truppgymnastik flickor (från 12 år, födda 1999)

Jag är simkunnig och kan simma ………….. meter

Ev. specialkost: ……………………………………………………………………………

Storlek Hällevikströja. OBS! I år är det samma märke på t-shirten, Fruit of the Loom.
Ringa in önskad storlek. OBS! Går ej att byta storlek under lägret!
116(5-6 år)

128(7-8 år)

140(9-11 år)

152/XS(12-13 år)
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Hjälpledarutbildning
Under lägret har du möjlighet att gratis gå en grundläggande ledarutbildning. Du måste vara född 1997 eller
tidigare för att få delta på kursen.
Är du intesserad, sätt ett kryss i rutan?
Skicka blanketten till Gymnastikförbundet Sydost, Smedjegatan 37, 352 46 Växjö.
Kopiera gärna blanketten så att fler i föreningen kan anmäla sig till sommarens stora lägerupplevelse!

