Information om lägeranmälan
Till dig som är förälder/anhörig:
Vem kan söka?
Barn och ungdomar mellan ca.12 - 28 år med olika funktionsnedsättningar är
välkomna att söka till våra sommarläger.
Ansökan och ansökningstid
Efter att du fyllt i anmälningsblanketten skickar du den till din handläggare i din kommun
för beslut. Handläggningstiden kan varierar mellan olika kommuner så skicka därför in
ansökan så snart som möjligt. Sedan beslutar din kommun om ditt
barn/ungdom erbjuds plats. Därefter skickar eran kommun över anmälningsblanketten till
Fridafors FritidsCenter om de har beviljat den.
Ansökan för dig som inte går via någon handläggare.
Du skickar in ansökan till:
Fridafors FritidsCenter
Karsahultsvägen 4
362 57 RYD

Sista anmällningsdag för sommarläger 11/5 använd medsänd
blankett. Behöver du hjälp med ansökan är du välkommen att
vända dig till Fridafors FritidsCenter.
Ledsagare.
Ta med dig en ledsagare om du behöver hjälp med toalettbesök, eller dusch m.m.
Vilka får plats?
Om fler söker till ett läger än det finns platser, kan oftast ett annat alternativ erbjudas.
Lämna därför alltid flera alternativ i din ansökan
Försäkrade?
Alla barn är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring.
Kostnad
I lägeravgiften ingår matkostnader, ev. resekostnader och entréavgifter.
Fickpengar tillkommer.
Vi kommer att skicka ut en faktura på kostnaden efter lägret.
Avbokningsregler
20 dagar innan lägret debiteras ingen kostnad.
Mindre än 20 dagar kommer kostnad att debiteras. Vid sjukdom krävs
läkarintyg för att inte bli debiterad kostnaden.
När får jag svar?
Vi skickar ett besked så fort som din kommun, beviljat ansökan.
Besöka oss
Kom och gör ett besök hos oss och se hur det ser ut här.
Vi kommer att visa runt er och informera vad vi gör på lägren
Vi ligger vackert i Mörrumsån vid gränsen mellan Blekinge och Småland endast
15 km från Skåne.
Har du fler frågor kontakta oss!!!
Har ni några frågor?
Ring till oss: 0459-831 40 (Paul-Willy )
Skicka ett mail: sommar@fridafors.com
Vår hemsida: www.fridafors.com
Postadress:
Fridafors Fritidscenter
Karsahultsvägen 4
362 57 RYD

