Transport og tilmelding:

Middelfart Ungdomsskole | Blindebomsvej 11 | 5500 Middelfart | 88885690

Der vil blive arrangeret bustransport alle dage.
Ruten er som udgangspunkt med følgende stoppesteder – den tilpasses
alt efter, hvor de tilmeldte går i klub:
Anna Trolles Skole, Brenderup – Ejby Hallen – Nørre Aaby Skole –
Stribklubben – Bjergbanken (ved Rema 1000).
Den endelige køreplan med afhentnings- og hjemkomsttider sendes ud
til de tilmeldte via E-Boks.

PRÆSENTERER
PROGRAM FOR EFTERÅRSFERIEN 2018
Er du medlem af en af Middelfart Kommunes juniorklubber, så har du
nu mulighed for at melde dig til en eller flere af de ture, du finder i
dette ferieprogram.
Er du ikke medlem, så kan du nå at melde dig ind – bare du gør det,
inden den 1. oktober 2018 – og så kan du også være med!
-

Alle skal selv medbringe madpakker/eftermiddagsmad og
frugt til hele dagen (undtaget onsdag).

Tilmelding via www.middelfart-ungdomskole.dk.

-

Du skal tilmelde dig turene enkeltvis.

Vi kan ikke garantere deltagelse, hvis tilmeldingsfristen overskrides, så
Sidste tilmelding: onsdag den 3. oktober 2018!

husk at få meldt til, inden den 3. oktober 2018.
Der vil være bustransport – den præcise køreplan laves efter

Bemærk: Ved for få tilmeldte, forbeholder vi os retten til at foretage
ændringer af programmet. De tilmeldte vil i så fald blive kontaktet
direkte.
Vi har ingen holdning til, hvor mange lommepenge, der medbringes –
det lader vi være op til forældre og børn at aftale individuelt.

tilmeldingsfristens udløb - og sendes ud til alle tilmeldte.

Mandag: Djurs Sommerland.

Onsdag: Naturcenter Hindsgavl.

Opsamling på første stoppested 08.00 - hjemkomst på sidste
stoppested kl. ca. 20.00.
Pris: Kr. 300,00 for bustransport og entré.

Opsamling på første stoppested 09.00 – hjemkomst på sidste

Se mere på: www.djurssommerland.dk

stoppested kl. ca. 15.00.

Tirsdag: Biograftur og Kolding Storcenter.

Vi laver bålmad, så du behøver ikke have madpakke med til frokost.
Pris: kr. 50,00.
Torsdag: Dino’s Legeland i Fredericia.

Opsamling på første stoppested 09.00 - hjemkomst på sidste
stoppested kl. ca. 16.00.
Vi kender ikke det præcise tidspunkt og hvilken børnefilm, vi skal se,
da biografen endnu ikke har offentliggjort programmet for uge 42.

Opsamling på første stoppested 09.00 - hjemkomst på sidste
stoppested kl. ca. 15.00.

Pris: kr. 120,00 for bustransport og biografbillet.

Pris kr. 150,00 for bustransport og entré.

Se mere på: www.koldingstorcenter.dk

Se mere på: www.dinoslegeland.dk

