Anmälan till sommaraktiviteter 2020.
Inkom den:
Nr: ______

Anmälan

Dat:

Aktivitet:

Start:

Slut:

senast:

23/6

Äventyrsgolf + bad på
Leksand Strand.

10.00

14.00

22/6

Spelstart: 10.15. Ta med
badkläder. Vi bjuder på fika.
Samling: 10.00 vid
Äventyrsgolfen.

25/6

Skateboard och bollekar
på Siljansvallen.

10.00

14.00

24/6

Vi bjuder på fika.
Samling: 10.00 vid
Skateytan.

26/6

Vattenkrig på Jippo.

11.00

14.00

25/6

Vi bjuder på hamburgare
/korv. Ta med egen
vattenpistol.
Samling: 11.00 på Jippo.

30/6

Bågskytte i sandtaget i
Heden.

11.00

14.00

26/6

Max 10 pers, ålder från 10-år
Vi bjuder på fika.
Samling: 10.00 i Hedens
sandtag.

2/7

Bad i Helgbo.

10.00

14.00

1/7

Vi bjuder på fika.
Samling: 10.00 i Helgbo.

3/7

BMX, bollspel och korvgrillning på Insjöns IP.

10.00

14.00

2/7

Vi bjuder på korv.
Samling: 10.00 på Insjöns
idrottsplats.

Namn: ________________________________

Mobiltelefon:

Målsman:

Info:

Årskurs/ålder:

Mobiltelefon målsman:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avser ålder åk 4 – åk 9.
Alla aktiviteter är gratis.
Alla aktiviteter och resor är förutsättningen att föräldrar/målsman eller annan, skjutsar
barnen/ungdomarna till resp aktivitet. Detta pga Coronarestriktioner.
Barn/Ungdomar är försäkrade under aktiviteterna.
Tänk på att ta med kläder efter väder.
Vi har plats för max 16 st på varje aktivitet med undantag för bågskyttet, som är max 10 st.
Anmälningar: Maila till ove.olsson@leksand.se eller ring 0247-80190.
Vid avbokning, kontakta personal så fort som möjligt.
Om aktivitet redan är fullbokad, skriver vi upp dig på reservlistan, så finns chansen att få delta
om det blir något återbud.
Anmälningar, frågor eller funderingar, ring 0247-80190, eller maila: ove.olsson@leksand.se
Länk till Kommunens hemsida:
https://www.leksand.se/medborgare/uppleva-och-gora/fritidsgarden-jippo/
Vår Facebook sida:
Fritidsgården Jippo.

Jippo använder dina personuppgifter för bokning av aktiviteter och för att komma i kontakt med dig
kring dessa (enligt artikel 6.1b). Dina uppgifter kommer inte att delas med andra organisationer. Dina
personuppgifter kommer att gallras efter 1 år. Leksands kommunstyrelse är ansvarig för behandlingen.
Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller
rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom
att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

VÄLKOMNA!

