
PROGRAM
Lek og moro
Aktivitetsdag både inne 
på klubben og ute I 
nærmiljøet. Å ha det 
gøy står i fokus.

Bestilling gjøres helst 
på mail men det erogså 
mulig å ringe. Du mottar 
bekreftelse når du har 
fått tildelt plass. 

I år kan du betale med 
vipps eller vi sender en 
faktura. 
Mer informasjon gis 

ved bekreftelse av 
plass. Husk å gi besk-
jed om allergi eller 
andre hensyn.

Påmelding sendes til 
mers@sarpsborg.com,  
evt mobil: 479 73 636 
NB! Det er bindende 
påmelding og vi gir 

ikke refusjon om plasser 
ikke benyttes.

Eventyrfabrikken
Masse lek, pizza og  
drikke er inkludert i prisen

Kino
Vi samler alle basene 
og reiser på kino. Her 
får barna popcorn, brus 
og en sjokolade.

V. Knolden gård
Vi reiser til bondegård 
hvor vi får møte dyra 
som bor der, mulighet til 
å ri, grille og være med 
på masse lek. Grillmat 
er inkludert i prisen.Tusenfryd

En fartsfull dag på 
Tivoli.

Barnet må fungere i stor gruppe og være selvstendig nok til å mestre 
hverdagslige gjøremål. Ved henting etter stengetid vil foresatte bli fakturert 
kr. 200. Ferieklubben tar forbehold om å avbryte opphold for et barn som 
etter Ferieklubbens oppfatning skaper så stor utrygghet eller problemer for 
seg selv eller andre. Ved å kjøpe billett til ferieklubben godtar barnets fore-
satte ovenstående vilkår.



ferieklubben
TEAM BARN OG UNGE PRESENTERER

2021



Pris kr 1000,- 
Det inkluderer buss 
og inngang til de ulike 
attraksjonene. Lomme-
penger er ikke inkludert 
i prisen.

Ferieklubben er en uke full av aktiviteter 
for store og små. Dagene blir lagt opp til gode 
opplevelser i form av lek, moro og besøk på 
ulike attraksjoner og steder. 

Åpningstid: 08.00 – 
16.00 med unntak 
av fredag da vi er på 
Tusenfryd. Denne 
dagen er vi tilbake ved 
basen cirka kl. 18.00



JUNIOR
4 – 7.trinn

Mandag
Lek og moro

Tirsdag
Hopp og sprett på
Eventyrfabrikken

Onsdag
Vestre Knolden gård

Torsdag
Kino

Fredag
Tusenfryd

MINI JUNIOR 
1 – 4.trinn

Mandag
Lek og moro 

Tirsdag
Vestre Knolden gård

Onsdag
Hopp og sprett på
Eventyrfabrikken

Torsdag
Kino

Fredag
Tusenfryd

Tilbudet gjelder junioklubbene ved Hannestad og Hafslund


