Velkommen

til God sommer 2020 i Levanger.
Et tilrettelagt sommerferietilbud som
i år blir noe annerledes enn tidligere.
Men vi skal ha det like trivelig!
Det blir tre arrangement ila.
juli hvor hver av basene, av smittevernhensyn får individuelle tider.
Påmelding er påkrevd.

Tur nr.

Tur 1

søn 5. juli
Uke 27

Tur 2

tirs 14. og
ons 15. juli

Aktivitet

Tur og aktiviteter
Natursti langs elva og
aktiviteter ved
Klosterruinene.
Gårdsbesøk
Ta på arbeidsklær!

Oppmøtested / mat /
utstyr

ons 29. og
tors 30. juli
Uke 31

Minikonsert på basene!
Artisten Ingar Arne Aae
kommer og holder
minikonsert ute på alle
basene over to dager. Her
blir det liv!

Ansvarlig turleder/
kontaktperson

Tidspunkt

Pris

5 grupper mellom

200,-

Røde Kors /Frivilligsentralen
– v/ Åse Saltvik
tlf 97518724

Munkebyklosteret
Arrangør deler ut pølse og is.
Ta med drikke selv.

Tid for din base kommer
etter påmeldingsfristen.

Rønningan saufarm
Servering av bålkaffe og noe
attåt - Ta med egen grillmat.

10.00 – 12.00
12.30 – 14.30
16.00 – 18.00

200,-

Arrangementsavdelingen –
Kulturenheten
v/Camilla Støre
tlf 99572044

I tidsrommet
10.00 – 17.00
Tid for din base
kommer etter
påmeldingsfristen.

0,-

Arrangementsavdelingen –
Kulturenheten
v/ Asmund Hagen
tlf 47601358

Uke 29

Tur 3

2020

På basen din
Opp til hver enkelt base
hvordan man velger å
organisere dette
for brukerne med evt.
opplegg og mat.

10.00 – 17.00

Tid for din base
kommer.

Turleder: Turleder er med på alle turer.
Vedkommende er teknisk ansvarlig for
Ansvar: Dette er et ferietilbud, og
TIPS Turleder har ikke ansvar
Alle arrangementene krever påmelding innen 29. juni arrangementet.
frivillig å delta på. Turdeltager er derfor
til andre aktiviteter:
forForslag
turdeltagerne.
Turleder registrerer
selv
ansvarlig
for
egen
sikkerhet.
Til servicekontoret!
deltagerne
på hver tur.
Sommeråpen Kafé på Brusve gård hver onsdag kl. 11.00 – 14.00
Alle
med+ ledsager.
behov Merk
for ekstra
støtte og hjelp,
NB!
Deltaker
God Sommer
St Olavs Loppet: Onsdag
og torsdag 27.6
Arrangementene
er 26.6
tilpasset
må organisere dette selv.
Levangermartnan onsdag 31.7 – lørdag 3.8
rullestolbrukere.
Ledsager: Har ansvar for å aktivisere
Stadionparken i sentrum – Aktiviteter og lek
Sommerfesten
i august
er dessverre
avlyst.
Fergetur til Ytterøya
– Med kafferast
i fjæra, butikk
ved
deltagere som trenger hjelp/veiledning, samt
ferjeleiet.
sørge for at deltaker overholder smittevernre- Husk
klær etter vær! :)
gler som er påkrevd på basen.
Transport: Alle må ordne transport selv..

Påmeldingsfrist: 5. juni
Påmelding gjøres via denne linken:

www.L2W.no/ub7p

Betaling: Faktura blir sendt ut i etterkant.

Arrangør:

