FSBU
Föräldraföreningen för synskadade
barn och ungdomar, Väst

SKIDLÄGER i Italien 2021
Inbjudan för familjer i FSBU till skidläger februarilovet år 2021.

FSBU anordnar också skidläger i Köja under påsklovet, v14.
Målgrupp
Lägret vänder sig till barn och ungdomar med synskada upp till och
med det år man slutar gymnasiet (19-20år) och deras familjer.
Syfte
Det synskadade barnet skall under veckan åka skidor med skidskola
från söndag till fredag med andra barn och ungdomar, individuellt
eller i grupp. Detta beror på barnets behov. Målet är att barnen och
ungdomarna skall förkovra sig i skidåkning men framför allt ha roligt
med kompisar.
Plats: Orten vi ska till är Passo Tonale i Italien.
Välkommen till Passo Tonale och Adamello Ski
I bergspasset mellan Lombardiet och Trentino hittar du denna
oupptäckta skidpärla, som tack vare sin unika placering erbjuder
varierad skidåkning för både barn och vuxna. Området lämpar sig
mycket bra för barn och nybörjare.
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Avstånd till pisten och är ca 50 meter.
Vi har bokat Hotell Mirandola som är ett ombyggt kloster från
1500-talet. Det finns både dubbelrum, trippelrum och rum för
större familjer eller sällskap.
Avresa: Lördag 13/2-2021, ankomst Innsbruck. Där vidare sedan
med transferbuss som tar ca 3 timmar till Passo Tonale.
Hemkomst: från Innsbruck lördagen den 20/2-2021
Skidskola
Det blir skidskola för de synskadade barnen från söndag till fredag,
individuellt eller i grupp.
Syskonskidskola:
Skidskola för syskon kan bokas på plats eller via Slopetrotter och då
kan det betalas i förväg vid bokningen (oftast billigare).
Skidutrustning Blir billigare att boka hemifrån. men går att göra på
plats.
Avbeställningsskydd: Kostar ca 500 kr/ person. Läkarintyg gäller.
Ska göras i anmälan och läggs på deltagaravgiften.
Skidfrakt på flyget: Kostar 559 kr/ person tur o retur. Pjäxor ingår i
betald skidfrakt, max 12 kg .Ej tillåtet att packa kläder i skid - eller
snowboardfodral. Skidfrakt ska bokas vid anmälan till resan.
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Bagage Varje deltagare över 2 år får ta med sig 20 kg samt 5 kg
handbagage.

Önskas skidfrakt och avbeställningsskydd skall det anges vid
anmälan. Kostnaden kommer utöver deltagaravgiften för resan.
Skidskola för syskon och skidutrustning bokas direkt till
Slopetrotter och betalas då direkt till dem vid bokning. Ange
boknings nr 303982.
Kostnad för familjemedlemmar:
Vuxen (16 år och över) 7600 kr
Barn (0-8 år) 5800 kr (1800 kr i rabatt)
Barn (8 – 15 år) 7100kr (500 kr i rabatt)
FSBU subventionerar Italienresan med samma procentsats (50%)
som Köjaresan subventioneras med.
I priset ingår resa, logi med frukost och 3-rätters middag, (dryck till
middagen ingår ej). Liftkort för samtliga samt skidskola för synskadat
barn från söndag till fredag. Lunch ingår ej.
Tips : Se över era försäkringar. Förutom hemförsäkringen ingår
oftast försäkring från betalkortet om man använder det att betala
resan med. Bra att veta vad som gäller när man reser.
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Bindande anmälan senast den 10 september 2020 sker genom att
betala in anmälningsavgift.
1000 kr per/person på FSBU’s Bankgiro (se nedan) samt per e-mail
till Anette Jernberg anette.jernberg@fsbu.org med uppgifter enligt
nedan. Anmälningsavgiften återbetalas inte. Resterande
betalning senast den 30 december 2020 betalas in på FSBU`s
Bankgiro.(glöm ej dra ifrån anmälningsavgiften som ni redan har
betalt). Och ni som har anmält avbeställningsskydd och skidfrakt
lägger till detta på deltagaravgiften.
OBS! antalet platser är begränsat så anmäl i god tid !.

Föreningens målsättning är att så många synskadade barn som
möjligt skall få chans att åka med. Därför har styrelsen rätt att vid
behov begränsa antalet platser per familj. Det brukar inte vara något
problem dock. Anmälningsavgift betalas tillbaka om plats inte kan
erbjudas.
Beroende på utfallet av våra fondansökningar kan egenavgiften
komma att höjas från 50% till 60%. Styrelsens målsättning och
förhoppning är dock att vi ska klara föreningens subventionering med
50%.
Man kan endast välja ett av lägren.
Är det något som ni undrar över så ring Anette Jernberg eller Björn
Larsson Rosvall på mobil 0706-457564 respektive 0730-806 999 eller
e-mail anette.jernberg@fsbu.org resp bjorn@exponera.org
Varmt Välkomna
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Styrelsen

Anmälan skall ske via e-mail och omfatta följande för samtliga
deltagare;
Namn
Personnummer
Adress
Telefon
E-mail
Ev avbeställningskydd Ja
Nej
Ev skidfrakt
Ja
Nej

OBS !!! glöm ej att betala in anmälningsavgift senast 10
september 2020. Du är anmäld först när vi ser att
anmälningsavgiften är betald.
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