Sosialtur 2017 – Odal Svømmeklubb
Vi arrangerer også i år sosialtur for våre svømmere. Turen i år går til Badeland i Sarpsborg.
Les hele dokumentet, her er det svar på det meste
Quality Hotel Sarpsborg
Norges morsomste hotell ligger i Sarpsborg, bare 50 min. fra Oslo. Hotellet har stor
konferanseavdeling, et stort badeland og et lekeland med klatrevegg, minigolf, klatrebane,
lekelabyrint og lekekrok.
Avreise: Fredag 9. juni kl 16:00 (Idrettshallen, Skarnes) – Buss, de som kjører egen bil gir
beskjed om det i forkant – slik, at vi ikke venter på noen som ikke kommer.
Vi kjører da rett til Sarpsborg – når vi ankommer ca. kl 18:30, sjekker vi inn på rommene, og
så spiser vi enkel middag kl 19:00 (Sportsbuffet).
Opplegg: Lørdag 10.juni
Frokost (Hotellets frokost tider)
Badeland: Alle får gratis inngang til badeland (om dere ønsker å benytte de andre tilbudene,
må dere dekke det selv)
Lunch: Felles lunch på hotellet (kommer tilbake på tidspunkt – regner med ca kl 13:00)
Middag: kl 18:30 – buffet på hotellet
Opplegg: Søndag 11. Juni
Frokost (Hotellets frokost tider)
Badeland (for den som vil)
Avreise kl 12:00 (Sharp), Ankomst Skarnes, Idrettshallen ca kl 14:15
Les dette:
Prioritering av påmeldinger.
1. Svømmere i klubben (de som trener fast tirsdag og torsdag hele året. Altså ikke
svømmekursene) påmeldingsfrist, periode: 1. mai – 6. mai
2. Svømmekurs (Selunge/hai), de som har deltatt på IDC (Irene Dalby cup),
påmeldingsfrist 7. mai – 13. mai

3. Ande kurs/Venner/familie av de som trener fast tirsdag og torsdag, hele året.
Påmeldingsfrist: 14. – 19. mai

4. Det er bindene påmelding, i fjor hadde vi noe avbestillinger, samme dag (Vi hadde
42 påmeldte, men ble da 36 personer som var med på turen) – plasser vi ikke fikk dekt
opp. Dette ønsker vi ikke i år, så sjekk ut nøye timeplan, konfirmasjoner og andre
planer – før dere melder dere på. Påmeldingen lukkes 19. mai kl 18:00. (Så det ar altså
mulig, å melde seg av innen 19. mai, etter dette er det «låst». Avbestilling etter denne
dato (19. mai), så vil reelt beløp for avbestiller opphold, bli fakturert – fordi, det er
det Odal Svømmeklubb har bundet seg opp til opp ifht avtalen med hotellet.
I tillegg, trenger vi voksene/ ønsker 1 voksen per 2-3 svømmer, som ansvarlig og
kontaktperson. Her har jeg allerede noen på plass, men trenger flere. Spesielt, er det
ønskelig ifht barn under under 11 år – her blir det gjort en prioritering
Det er en forutsetning, at barn som reiser uten foreldre – kan svømme.
Vi har tilgjengelig 10 – tomannsrom, 4 tremannsrom og et firemannsrom
Egenandel
Svømmere i svømmeklubben egen andel: 400 kroner per pers
Svømmekursdeltagere, egen andel: 400 kroner per pers
Voksene (kontaktpersoner), egen andel: 0 kroner per pers
Venner/Familiemedlemmer, egenandel: 500 kroner per pers
Blir fakturert innen 31.mai, forfall vil være 8. juni
Påmelding må skje til mail adresse:
bjornargr@gmail.com – heading må være: SOSIALTUR OSK 2017
Info vi da trenger i mailen:
Kurs/Treningsgruppe:
Fornavn:
Etternavn:
Alder:
Foresatte, adresse, og mobiltelefon (til foresatte)
Vedrørende venner og familie, så må påmelding skje via klubbmedlem til samme mail, i
gitte påmeldingsperioder – altså ikke i en fellesmail.
Mvh
Odal Svømmeklubb

