INVITASJON
SOMMERSAMLING OG JUBILEUM

RH-foreningen har gleden av å invitere alle medlemmer til sommersamling i Dyreparken,
Kristiansand 10.-12.juni-22. Foreningen har 50-årsjubileum i år. Dette vil markeres og feires som en
del av samlingen.
Dyreparken ligger 12 kilometer øst for Kristiansand sentrum.
Vi har reservert leiligheter på sjørøverhotellet i Abra Havn og hotellrom på Dyreparken hotell. Det
er begrenset antall plasser og vi praktiserer fortløpende påmelding til det er fullt. Egenandelen dekker
overnatting med frokost og middag to dager. Foreningen dekker reiseutgifter over kr 500,- for
enkeltpersoner og kr 1000,- for familier (2 eller flere fra samme husstand).
DATO: 10.-12. juni 2022
TID: Fredag kl 18.00 - søndag kl 12.30
STED: Dyreparken, Kristiansand
PÅMELDING: Innen 1.APRIL, førstemann til mølla
EGENANDEL OPPHOLD: Voksne (fra og med 16 år) kr 750,- per person
Barn (3-15 år) kr. 300,- per person
EGENANDEL REISE: kr 500,- for enkeltpersoner
kr 1000,- for familier (2 eller flere fra samme husstand)

FORELØPIG PROGRAM
Fredag 10.juni:
Innsjekk Abra Havn kl. 15.00-17.30
Kl. 18.00: Velkommen, etterfulgt av pizzabuffet.
Lørdag 11.juni:
Frokost i Abra Havn
Felles avgang fra Abra Havn til Dyreparken
Felles Lunsj (betales av den enkelte)
Ettermiddagskaffe for de som er ferdige i parken.
Kl. 19.30: Festmiddag
Søndag 12.juni:
Frokost i Abra Havn
Utsjekk innen kl. 11.00
Kl. 10.30-12.30: Parallelle likepersonsaktiviteter med faglig innhold.
Obligatorisk deltakelse på et av arrangementene.
Kl. 12.30: Avslutning
Bindende påmelding gjøres ved å fylle ut påmeldingskjema og returnere til post@rh-foreningen.no.
Innen 1.april (førstemann til mølla). Det må fylles ut ett skjema per deltaker.
Har du allergier/tilretteleggingsbehov (sensitive opplysninger), bør filen sendes kryptert og
passord ringes eller sendes på̊ SMS til daglig leder tlf 410 08 257. (Se veiledning i eget
dokument). Er du usikker på hvordan du gjør dette, ikke send sensitive opplysninger, men be
daglig leder ta kontakt med deg.
Medlemskap for 2022 må være betalt ved påmelding. (Faktura kontingent sendes ut uke 8).
Ved avmelding etter 1. april må legeattest legges ved.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Monika Lunner (monika@rh-foreningen.no, tlf 936 22 756)
eller Liv Tørring (post@rh-foreningen.no, tlf 410 08 257)
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Påmelding til «Sommersamling og jubileum»
Navn: ________________________________________________________Alder: __________
Adresse: _______________________________________________
Postnr + sted: __________________________________________
_________________

Telefon:

E-post adresse: ___________________________________________________________________
Dato for betalt medlemskontingent: __________
Trenger handikaprom (stryk det som ikke passer): ja / nei
Allergier/spesielle hensyn til mat eller andre tilrettelegginger (beskriv nøye):
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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