ÅK 7: TRETTIO FRIPLATSER I SOMMAR!
Rotary Katrineholm har genom en jazzkonsert i Katrineholms kyrka samlat medel för att
skicka trettio ungdomar på en veckas Stadium SportsCamp i Norrköping sommaren 2015.
Vår målsättning är att skicka hälften tjejer, hälften killar och hälften nya svenskar som ett led
i vårt arbete med integration och positiv utveckling för Katrineholms unga.
Tanken är att Du som annars inte har möjlighet att åka, genom oss får chansen till sommarens
roligaste och mest aktiva vecka. Läs mer på:

www.stadiumsportscamp.se
och prata gärna med några av de glada elever vi skickade förra året!
Du väljer en sport, men kommer göra mycket mer, på aktivitetsområdet, badplatsen och med
alla nya kompisar Du träffar. Vi har följande platser, från nivå prova på till fortsättning:

12 fotboll, 10 basket, 4 skytte, 4 dans
Du väljer ett förstahandsalternativ och ett andrahandsalternativ om platserna tar slut.

Fakta:


avresa med buss från Katrineholm söndag 5:e juli och hemresa lördag 11:e juli



Du kan klockan och kan passa tider (många samlingstider)



Du kan simma 200 meter



Du kan svenska (instruktioner för olika moment är viktiga)



Om Du väljs ut kostar det inget att delta - vi står för bussresa och deltagaravgift!
Alla kan anmäla sig men Du måste sedan få Dina föräldrars tillstånd att åka.

Anmäl på enklaste sätt via någon adress nedan. Dina kontaktuppgifter är viktiga!
Skicka Ditt namn, skola, klass (åk 7), epost-adress och/eller mobilnummer samt önskad sport
i första och andra hand av fotboll, basket, skytte och dans till någon av dessa adresser:
epost sportscamp@rotarykatrineholm.se
SMS 070-5185126
Kik ErikLtz
Du kan skriva på papper (TEXTA) och skicka en bild om Du vill!
Framförallt, gör det nu, innan den 31:a maj då deltagarna väljs ut den 1:a juni!
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