Nord-Trøndelag

INNBYDELSE TIL
FAMILIEDAG I NAMSSKOGAN FAMILIEPARK
LØRDAG 22. JUNI 2018
Vi vil også i år som tidligere år arrangere familiedag i
Namsskogan familiepark for våre medlemmer.
Det er begrensede plasser, slik at medlemmer fra eget
fylkeslag vil bli prioritert ved stor påmelding.
Ut over dette gjelder førstemann til mølla.

Oppmøte v/inngangen på familieparken mellom kl 10:00 og 10:30
Der vil representanter fra fylkesstyret møte dere fra klokka 10:00 for registrering og utlevering
av billetter. Påmelder må hente ut alle billettene samlet.
Familieparken er åpen mellom klokken 10:00 og 17:00
Egenandeler:
Voksne og ungdommer over 15 år:
kr 150,Barn og ungdom mellom 3 og 15 år:
kr 75,Barn under 3 år:
Gratis.
Egenandelen dekker inngang og mat. Drikke må kjøpes av hver enkelt. Hvis noen har allergier
etc bes de gi beskjed om dette ved påmelding. Ta gjerne med besteforeldre.
Dere vil etter registrert påmelding få en sms med betalingsinfo sammen med bekreftelse på
plass. Vi ber om at egenandelen betales inn direkte til ADHD Norge Nord-Trøndelags
bankkonto innen 05.06.2019 etter info tilsendt på sms. HUSK at du må skrive navnet ditt og
antall personer du betaler for. (Hovedmedlemmet / påmelder må betale inn for alle påmeldte
samlet innen fristen).
Påmelding og spørsmål innen torsdag 1. Juni 2018 til:
Epost: nt@adhdnorge.no
Lars Morten Lersveen
Mobil nr:
41 22 36 16
Mona Breding Lersveen
Mobil nr:
92 03 53 22
Det er da ønskelig at dere gir beskjed om dere har ledsagerbevis. (Men dere må likevel betale
gjeldende egenandel, det dekker mat / inngang).
PS! Merk info om overnatting for barn/ungdom på side 2.

VELKOMMEN!!
Med vennlig hilsen Styret i ADHD-NORGE, Nord-Trøndelag
ADHD Norge, Nord Trøndelag fylkeslag

Kontaktinfo Nord Trøndelag fylkeslag
v/Leder: Lars Morten Lersveen
Lektor Musumsgate 8
7650 Verdal
Tlf 41 22 36 16

Organisasjonsnummer: 893 996 982

Kontonummer: 4440.06.78615

epost til styret: nt@adhdnorge.no

Tlf sekretær: 920 35322

Invitasjon til
Overnatting for ungdom i
Namsskogan familiepark
ADHD Norge Nord-Trøndelag arrangerer overnatting for ungdom med fokus på
nettverksbygging og mestring i tilknytning til familiedagen i Namsskogan
familiepark.
Sted:

Namsskogan Familiepark
https://familieparken.no/

Dag/dato:

Lørdag 22. juni kl 17:00 –
søndag 23. juni 2019 kl 15:00

Målgruppe:
Barn / Ungdom i alderen 11-25 år.
Begrensede plasser
Plassene er forbeholdt medlemmer i ADHD
Norge Nord-Trøndelag
Egenandel overnatting: kr 100,Vi organiserer fellestransport hjem så godt det lar seg gjøre.
Info om overnattingen:
Når andre har dratt hjem for dagen, kan dere tilbringe kvelden og natten i parken. Enkel
standard, vedfyring. Eksotisk og spennende hele året! Ta med kamera, du kommer til å
få gode og unike muligheter til å ta bilder av dyrene. Du kan gå i parken på kveldstid for
å studere dyrene i ro og fred, – det er en helt spesiell stemning her etter parkens
stengetid. Du kan også sitte rundt bålet og bare nyte stillheten som kanskje blir brutt av
brummende bjørner eller ulende ulver.

Bindende påmelding senest 1. juni til: nt@adhdnorge.no
Påmelding/spørsmål kan også gjøres på tlf / sms til Mona på tlf 920 35322
Samtidig med påmelding trenger vi også info om evt medisiner, allergier og annet vi trenger
å vite.

Vi gleder oss  og håper DU blir med  Er noe uklart eller du har spørsmål….

Ikke nøl med å ta kontakt.
Med vennlig hilsen
Styret i ADHD NORGE, Nord-Trøndelag
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