Hej!
Äntligen är det dags för årets skidresa, som vi har längtat! Denna gång bär det av till
Örnsköldsvik och vi är jätteglada att kunna erbjuda dig en kanonresa som kommer
att bli ett oförglömligt äventyr för dig!
Resan är 18-23 februari (vecka 8). I Örnsköldsvik finns fantastiska backar med en
vacker omgivning som man bara måste uppleva. Örnsköldsvik passar för dig som
både är erfaren skidåkare eller nybörjare.
Vi kommer ha ett fullmatat schema, med härlig gemenskap, god mat och förstås sjukt
grymma backar. Vi ser så fram emot den här resan och det den har att erbjuda och vi
vill att du ska med!
Med vänlig hälsning
Fabrice Ahishakiye

Praktisk information
•

För att bekräfta din anmälan skickar du in registreringsblanketten som medföljer detta
brev.

•

När du skickat in din anmälan kommer vi i början av februari skicka ut två fakturor:
- Anmälningsavgiften: 500 kr. När du betalat in denna är du garanterad en plats på
resan. Sista inbetalningsdag är 8 februari (anmälningsavgiften återbetalas EJ vid
avbokning).
- Resterande belopp: 695 kr. Sista inbetalningsdag är 15 februari.

•

Avbokning: Vid avbokning senare än 10 dagar före avresan skall resenären erlägga
anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Sker avbeställning 7 dagar före avresan eller senare skall resenären betala hela
resans pris.
Med avbokning menas skriftlig eller muntlig kontakt direkt med ungdomsavdelningen,
ej utebliven betalning!

Registreringsblanketten lämnas till församlingsexpeditionen eller
ungdomsavdelningen på Livets Ord eller skickas till Livets Ord Youth, Box 17, 751 03
Uppsala. Märk kuvertet ”Örnsköldsvik 2020”.

Pris:
Resan kostar: 1195 kr, i detta ingår:
Logi: Boende i skolsal.
Mat: Frukost, matsäck till backen och middag. Första målet är middag 18/2 och sista
betalda målet lunch 23/2. Matsäck eller pengar till mat på vägen till och från
Örnsköldsvik är inte inkluderat i priset.
Resa: Tur och retur Uppsala – Övik samt transport från boende till skidbacken och
tillbaka.
Liftkort och eventuell skidhyra ingår EJ i priset!

Fyll i antal dagar du vill ha liftkort på registreringsblanketten så att vi kan förbeställa.
Det finns möjlighet att åka skidor/snowbord tre av dagarna som vi är i Övik.
Kostnaden för liftkort och hyra av utrustning kommer också att faktureras i slutet av
januari.

Konferensen
Konferensen ”Higher” som vi även kommer delta på börjar 19/2 och vi ser så mycket
fram emot att få vara en del av det! Konferensen anordnas av Svedjeholmskyrkan
som är en systerförsamling till Livets Ord. Här finns en länk där du kan kolla in vad
som händer under konferensen. https://www.svedjeholmskyrkan.se/higher-sprida

Tider och stunder
Vi samlas på Livets Ord tisdagen den 18/2 kl 08.00 för att packa bussen. Vi beräknar
vara tillbaka i Uppsala söndagen 23/2 ca kl 20.00.

Packlista
Packa med dig liggunderlag/luftmadrass, kudde och sovsäck. Bibel kan va trevligt,
varma kläder självklart, glöm inte mössa och vantar!! Sist men inte minst, ett taggat o
glatt humör!!

Frågor
När du har skickat in registreringsblanketten skickar vi ut fakturorna samt ett brev där
vi informerar mer om vad du behöver ta med dig, vad som är bra att tänka på när det
gäller din utrustning.
Har du andra frågor rörande resan får du gärna ringa eller maila till
ungdomsavdelningen:
018-489 80 31, youth@livetsord.se. För mer info om backarna gå in på så finns det
mesta av http://solbergsbacken.se/ information där.

Liftkortspriser
Övik

.

Vuxen 16- år

Ungdom -15 år

1 dag

200 kr

150kr

2 dagar

340 kr

250 kr

3 dagar
3 dagar
skidhyra

450 kr

320 kr

630 kr

440 kr

Anmälningsblankett - Örnsköldsvik
18 – 23 februari 2020
(OBS! Bindande anmälan)

Efternamn:

Förnamn

Adress:
Postnr:

Postadress:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-mailadress:
Personnr:

_____________________

Faktura för betalning av resan skall skickas till (ange förälder om du är under 18 år):
__________________________
Adress, postnr & Ort (om annan än ovan)
___________________________________________________________
Min närmaste anhörig hemma (inte med på resan):
Den personen nås på Mobil:
Är du allergisk/diabetiker eller känslig mot något? Om ja, ge instruktioner. Även information om andra
hälsoproblem:

Jag vill ha ett liftkort för

3 dagar

2 dagar

1 dag

Fyll endast i dessa uppgifter om du tänker hyra utrustning.
Jag vill hyra utrustning för
3 dagar
2 dagar
1dag
Jag är ___ år gammal och _____ cm lång, har ____ i skostorlek. Vikt: _____.
Jag vill hyra (ange vilket Paket ex Alpina paket samt nivå ex nybörjare, medel osv)
Paket: ______________________ Nivå: ______________________
Jag vill hyra följande enstaka artiklar (ex hjälm, skor, skidor, stavar)
________________________________
Jag godkänner att Stiftelsen Livets Ord har rätt att hantera de uppgifter som uppgetts på denna lapp.
Ort och datum:

Din underskrift:

Ort och datum:

Målsmans underskrift: (om du är under 18år)

