Dansk Taekwondo Forbunds sommerlejr
afholdes d. 9.-15. juli 2022 i Ry
Kom og vær med!
Få masser af oplevelser, inspiration og læring
Aabenraa Taekwondo Klub giver 50% i tilskud til træning på lejren (ved rettidig tilmelding).
Find den lejrtype, der passer til dig (og dine forældre):
Der er mange muligheder for deltagelse i lejren. Uanset om du vil træne enkelte dage, hele ugen eller bare tilmeldes
uden at træne.
Aabenraa Taekwondo Klub anbefaler, at børn og unge under 18 år ledsages af en voksen.
Klubben kan IKKE tilbyde at holde opsyn med børn, der deltager i lejren. Vi håber dog, at forældre vil drage nytte af
de mange former for tilmeldingsmuligheder og ledsage deres børn på lejren. Det skal understreges, at sommerlejren
i høj grad indbyder til dette - der vil f.eks. være forskellige tilbud og aktiviteter møntet på deltagende familier.

Mere info
Få en masse mere info om lejren - og find din lejrpris - på www.taekwondo-summercamp.dk
Her findes bl.a. oversigt over instruktører, aktiviteter, kurser, priser mv.

Bemærk
Aabenraa Taekwondo Klub giver 50% i tilskud til træning på lejren (ved rettidig tilmelding).
Bespisning/mad er for egen regning.
Det er muligt at tilkøbe alle måltider eller selv stå for madlavningen.
Overnatning foregår som udgangspunkt i telt eller campingvogn. Såfremt du eller din familie ønsker at bo tæt på
lejeren, men ikke lige op ad andre, er der en campingplads i nærheden, hvor der kan bestilles.

Tilmelding
Ønsker du at deltage, så kontakt Bettina fra bestyrelsen og hør nærmere.
Tilmelding skal ske pr. mail eller sms senest 20.06.2022.
Ved tilmelding skal følgende oplyses:
- Navn på deltager
- Fødselsdato
- Bæltegrad
- Ankomstdato
- Afrejsedato
- Lejrpris (træning hele ugen for 18 år og op kr. 1.200, træning hele ugen under 18 år kr. 1.000,dagskort træning kr. 325, lejrpris uden træning kr. 0,-)
- Overnatningstype (telt, campingvogn, campingplads)
- Ønskes bespisning (fra søndag 10.7.2022-torsdag 14.7.2022 morgen, middagsmad, aftensmad). Det er muligt at
bestille menu uden svinekød, samt vegetarretter. Der plejer også at være mulighed for at bestille mad til enkeltdage,
hvis man ikke deltager hele lejren.
Spørgsmål og tilmelding til: Bettina Retzlaff Hvass - Mail: blhvass@me.com - Mobil: 42 10 87 05

