INBJUDAN
till en Stockholmshelg

fredag-söndag 19-21 oktober 2018

Barn- och föräldragruppen inom Njurförbundet,
arrangerar en aktivitetshelg som är riktad till det
njursjuka barnet, 5-18 år, plus en förälder.
Träffen sträcker sig från fredag-söndag. Vi börjar med en
gemensam middag på fredag kl. 19. Lördag förmiddag
tillbringar vi i sällskap med Ungdomsgruppen på
Naturhistoriska riksmuseet där vi förkovrar oss samt
ser på bio på Cosmonova. Vi avslutar de gemensamma
aktiviteterna med en lunch och resten av lördagen samt
söndagen disponerar ni själva. Önskar ni åka hem redan
på lördag, ange detta i anmälan.

Kostnaden är 900 kr (300kr för barnet och 600kr för den
vuxna). Då ingår hotell, inträden, eventuella kostnader
för transporter under aktiviteten, samt middag på fredag
och lunch på lördag och resekostnader med billigaste
färdsätt, tåg eller bilersättning f.n. 18,50:- per mil, flyg
endast efter särskild överenskommelse.
Allt som har med arrangemanget att göra bokas av
Njurförbundets kansli. Kontakta oss via e-post eller
telefon om ni har frågor.
VARMT VÄLKOMNA!

För att delta i Njurförbundets arrangemang krävs att
deltagarna är medlemmar i Njurförbundet. Om ni
inte redan är det – ordna detta snarast!
Helgen finansieras i huvudsak av fondmedel. Vi kan
därför inte i skrivande stund säkert veta om alla anmälda
familjer kommer att kunna delta. Skulle det bli ont om
fondmedel och många intresserade familjer är det ”först
till kvarn” som får avgöra.
Anmälan till aktivitetshelgen sker på anmälningsblanketten via Njurförbundets hemsida och skall postas
eller mejlas och vara Njurförbundets kansli tillhanda
senast den 24 september 2018. Se adress nedan.
Anmälan efter detta datum kan inte mottas då resor och
hotell måste bokas.
Om du inte mottagit en bekräftelse på din ansökan
senast den 5 oktober, kontakta kansliet.

Box 650
101 32 STOCKHOLM
08-546 405 00
info@njurforbundet.se
www.njurforbundet.se

ANMÄL AN
till en Stockholmshelg

fredag-söndag 19-21 oktober 2018

Barnets namn: ________________________________________________________

Personnr: __________________________

Adress: _______________________________________________________________

Telefon: ____________________________

Postnr:_________________________________

Postadress:______________________________________________________

E-post:________________________________________________________________

Mobil:______________________________

Förälder:______________________________________________________________

Personnr: __________________________

Allergier eller specialkost, så som gluten, vegetarisk och liknande.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Vi planerar att resa med
bil

tåg

flyg

Ni som reser med tåg eller flyg, när önskar ni resa?
Resa till Stockholm
Avreseort, datum och önskad tid (ca):_________________________________________________________________________
Hemresa
Datum och önskad tid (ca):____________________________________________________________________________________
Alla biljetter bokas av Njurförbundets kansli.
Vid avbokning som sker så sent att Njurförbunde debiteras av leverantören står deltagaren
för hela kosnaden (exkl deltagaravgift), om inte läkarintyg kan uppvisas.
Box 650
101 32 STOCKHOLM
08-546 405 00
info@njurforbundet.se
www.njurforbundet.se

