Bli med Adhd Norge Akershus på LAN
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Da samler vi igjen alle data og gamingintresserte, og har det gøy sammen!
Ingen aldersgrense, men alle under 14 år må ha skriftlig tillatelse fra foresatte.
Når: Fredag 27. sept -søndag 29. september 2019
Hvor: Kulturhuset Asker kommune, møt utenfor
Klokkeslett: Fredag Kl 18.00- Søndag ca kl 12.00
Denne gangen skal vi slippe å stå i kø,
så vi vil få innsjekk litt tidligere. Klokkeslett kommer vi tilbake til.
Egenandel medlemmer: Kr 200,Egenandel ikke-medlemmer: Kr 500,Inkluderer måltider + pizza
Betales til konto: 1503.86.60591 merk med: «LAN»

Eller VIPPS: 87795 ( Velg “Betal”)
All informasjon om Infected ligger her: https://infected.no/v8/
Hvis du vil være med: Gå hit og opprette bruker, hvis du ikke har det fra før.
Velg knappen “registrer” https://tickets.infected.no/v2/
Send «Nickname» til meg.

Ikke bestill billett, det gjør jeg samlet.
Vi melder på samlet til Infected og overfører billett til hver enkelt.
Men husk at ALLE påmeldinger må gå til oss.
Bindende påmelding innen Fredag 30. august kl 15.00
Her gjelder det å være rask for å få plass… Først til mølla…
Navn
Adresse
Tlf nr

Mail

Fødselsdato

Allergier

Nickname

Navn og
tlfnummer
til foresatt

Trenger oppfølging til:

Fyll ut skjema, og returer til:
akershus@adhdnorge.no
eller Ingjerd Rønning, Tlf: 92648080
Kontaktperson og spørsmål:
Martin Rønning Tlf: 412170

Vil helst sitte
ved siden av

Når dere ankommer kulturhuset fredag, vil representanter fra ADHD Norge
Akershus være tilstede.
Foreldre kan være med inn og hjelpe ungdommen på plass med pc og annet
utstyr. ( Liste finnes på Infected side)
Foresatte har ikke mulighet til å være tilstede inne på Infected, så da må dere
eventuelt avtale å treffes utenfor.
Dere som er under 16 år får ikke forlate bygningen mellom kl 22.00-07.00
All informasjon ligger i deltagerarmbåndet, og man må alltid scanne for å få gå
ut.
Man skanner seg også ut / inn av sovesalen, slik at vi har oversikt over hvem som
er ute / inne eller sover, til enhver tid.
Vi er tilstede, og ser til at alle finner seg til rette.
Videre vil vi sørge for at alle får påminnelser til å spise, drikke, ta pause, få seg
luft, søvn og medisiner.
Mat er inkludert, ( Frokost, lunsj, middag + ekstra pizza når du vil)
-så viktig at du sier fra om allergier.
Drikke og snacks må du ha med selv.
Voksne fra oss vil være tilstede hele helgen.
Nærmere informasjon kommer når arrangementet nærmer seg.
Hva er Infected?
Infected er et av Akershus største datatreff (LAN-party), og holder til i
kulturhuset i Asker kommune. Arrangementet varer tre dager og huser over 450
personer. Crewet består av 100 personer.
Gjennom hele arrangementet blir det arrangert konkurranser (compo) med
premier.
Plassen er 70x70 cm. Du kan ha med hylle, men den kan ikke gå utenfor plassen.

