TILMELDING TIL
UNGDOMSSKOLENS TUR TIL

TAG MED UNGDOMSSKOLEN TIL

ISABERG

ISABERG

24 TIMERS SKITUR TIL SVERIGE
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LØRDAG DEN 14. JAN. 2023
PRIS: 440 KR.
Betales på www. usk.dk (eller Mobilepay 76153).

Navn:
Elevnr. eller cpr.nr.:
Adresse:

Egen mobil:
Forældretelefon:
Medicin/allergi mm.:

Fakta
Tidspunkt: Lørdag d. 14. jan. 2023

Egen underskrift

Pris: 400 kr. betales ved tilmelding på usk.dk
Aldersgrænse: For alle - også 7. klasse

Forældreunderskrift

Forsikring: Du er dækket af det blå sygesikringsbevis ved sygdom og uheld i Europa. Ønskes yderligere
forsikringer, fx. af bagage eller ulykkesforsikring, må
det ske privat.
SELV OM DU ER TILMELDT PÅ WWW.USK.DK SKAL
DENNE SEDDEL AFLEVERES TIL UNGDOMSSKOLEN

Ikast-Brande
Ungdomsskole
www.usk.dk

Kongevejen 61 - 7430 Ikast - Tlf. 99 60 48 80

Vanvittig billig 1-dags-skitur.
Program:
Ungdomsskolen fylder en bus og sender
48 unge af sted på en lyn-skitur til Sverige, vi tager af sted fra Ikast sent fredag
aften kl. 24, og er på Isaberg fra morgenen.
Vi står på ski hele dagen. Om aftenen
kører vi hjem, og er i Ikast efter midnat
natten mellem lørdag og søndag.
Turen er for begyndere. Vi laver skiskole,
så alle kan lære det nødvendige! Øvede
skiløbere kan være med, men får ikke
undervisning.
Læs mere på bagsiden, udfyld kuponen
og tilmeld dig NU!

De 50 pladser i bussen bliver hurtigt besat,
så skynd dig at få betalt for DIN plads!
Såfremt der ikke er faldet sne på Isaberg,
udsættes turen, og ny dato meldes ud!

Vi har kun 48 pladser.
Hvis turen, fx på grund af manglende sne
ikke kan gennemføres 14/1, meldes en ny
lørdag ud.
Hvis du er forhindret, i at deltage på den
nye dato, får du dine 440 kr. tilbage, hvis du
melder afbud, straks efter at den ny dato er
udsendt. Tilbagebetaling sker til din mors
NEM-konto..

Betalingen inkluderer:
*
*
*
*

Busrejse Ikast-Isaberg i langtursbus.)
1-dags liftkort
Ski- og Støvleleje (egne kan medbringes)
Skiinstruktion for begyndere

Medbring selv
*passende tøj til skiløb incl. handsker, solbriller/skibriller og lange sokker. Evt. egne ski eller
snowboard
*Skiftetøj til busturen, tæppe, pude
*Du sørger selv for mad og drikke.
*Madpakke til busturen og evt. til opholdet
*Der er et cafeteria på Isaberg .
*Du kan betale med svenske kroner, visa eller
kreditkort. Danske penge kan også bruges men
du skal forvente en meget dårlig vekselkurs.
*På hjemturen holder vi ind ved en MacD i DK.
*Husk blåt sygesikringsbevis (og pas, hvis du
ikke er dansk statsborger).
•

Du skal efterleve Ungdomsskolens
simple rejseregler:
• Opfør dig civiliseret
• Ryd op efter dig selv
• Ingen alkohol
• Gå aldrig alene

Denne kupon afleveres til ungdomsskolen,
efter at du har lavet en tilmelding på www.
USK.dk og betalt de 440 kr. Når der er
betalt, er man sikret en plads på turen, men
husk alligevel at aflevere sedlen her med
forældreunderskrift.

Turleder
Andreas Würtz
Tlf. +45 31 31 67 07
Email: aw@usk.dk

Begynderlift
som transportbånd:
Her falder
ingen af!

