HAR I LYST TIL AT LAVE EN AKTIVITET FOR
BØRN OG UNGE I SOMMERFERIEN?

SOMMERFERIEAKTIVITETER er et tilbud til alle børn og unge i Holbæk kommune fra 6
til 18 år. Aktiviteterne vil finde sted i børnenes skoleferie, uge 27-32.
ALT HAR INTERESSE - Hvad I kan tilbyde - vi har haft mange forskellige aktiviteter bl.a.
boldspil, kampsport, teater, billedkunst, vandaktiviteter, mavedans - etc.
I bestemmer selv, om I vil bruge ½, 1 eller flere dage på det.
KATALOG - De unge får udleveret et katalog i maj med ALLE de tilbud, som I foreninger,
klubber er med til at arrangere - vi sørger for at trykke og uddele det på skolerne.
Samme dag kan kataloget ses på vores hjemmeside ungholbaek.dk
UDGIFTER – Det er muligt at søge om penge til dækning af udgifter til jeres aktivitet – dog
ikke til løn og honorarer. I har også mulighed for at lave egenbetaling.
UngHolbæk inviterer som tak til fælles spisning med de deltagende arrangører efter ferien.
Der afsættes penge til projekt Sommerferieaktiviteter, der gennemføres som en blanding
mellem kommunale midler og ressourcer, private bidrag og frivillig arbejdskraft.
ØGET MEDLEMSTAL - Næsten alle arrangører fra tidligere år, melder om øget
medlemstal i deres forening efter deltagelse.
Læs mere om SOMMERFERIEAKTIVITETER og UngHolbæk på www.ungholbaek.dk
KORRESPONDANCE – al korrespondance foregår på mail mellem jeres kontakt og os.
Kan I ikke deltage i mødet d. 27. februar, MEN er interesseret, så send en mail til
mha@holb.dk - I vil få tilsendt referat efter mødet.
Mange hilsner
UngHolbæk - Sekretariat for Sommerferieaktiviteter
Pia Madsen, phm@holb.dk - tlf. 7236 5132 og
Marianne Hansen, mha@holb.dk - tlf. 7236 8105

UngHolbæk behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven og følger i øvrigt Holbæk Kommunes generelle retningslinjer for
behandling af personoplysninger.
Vi henviser til Holbæk Kommunes hjemmeside om Databeskyttelse

Sekretariat for Sommerferieaktiviteter 2020
Fritid og Forebyggelse – UngHolbæk – Gl. Ringstedvej 32 - 4300 Holbæk
Tlf.: 7236 4000/2 – facebook UngHolbæk - www.ungholbaek.dk

Skriv til os på ungdom@holb.dk
Eller benyt denne Sikker henvendelse

