Skærød den. 20.1.20

En direction de Paris
Du går til fransk i Helsinge eller Gilleleje, og har mulighed for at tage med på tur til Paris.
Holdet i Gilleleje, kommer til at rejse sammen med holdet fra Helsinge.
Annemette som er lærer i Gilleleje, har desværre ikke mulighed, for at deltage på turen i år.
Derfor tilbyder vi de deltagere, som kommer fra Gilleleje, at de kan deltage i undervisningen i Helsinge hos
Dorte: tirsdag d. 3/3 + 10/3 + 17/3, her mødes alle deltagere, og lærer at kende inden afgang. Deltagerne
fra Gilleleje, vil blive hentet i ungdomsskolens bus på Gasværket kl. 18:30 eller på Karlsminde ca. kl. 18:45,
og kørt tilbage dertil.
Vi kender ikke den præcise dato, for det afhænger af, hvor mange vi bliver.
Vi forsøger at få billetter inden for denne periode: 3 april – 8 april, hvor vi booker 3 overnatninger i alt, og er
væk i 4 dage – afgang dag 1 og hjemkomst dag 4.
Det er vigtigt du giver besked til os, om du skal med, eller hvis du ikke kan alle dage i den nævnte periode,
så ser vi, om vi kan finde noget som passer.
Prisen for turen er kr. 1000,- beløbet opkræves via et betalingslink, som sendes til dit mobilnummer, når vi
ved, hvem og hvor mange som skal med.
Derudover skal du regne med et beløb på ca. kr. 1.300,- , til mad, entre, transport imens vi er der, oveni
kommer lommepenge.
Der vil blive afholdt et infomøde, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål om turen, mere om det
kommer senere.

Ungdomsskolens regler gælder på HELE turen.

Ungdomsskolens regler er:
 Alkohol og stoffri
 Pålægger ethvert medlem at stå til ansvar for egne, bevidste handlinger
 Ødelæggelse der sker med overlæg, medfører erstatningskrav.

Overtrædelse af reglerne medfører øjebliklig hjemsendelse for egen regning
Vi gør opmærksom på, at Ungdomsskolen ikke er ulykkesforsikret, så det er familiens egen
forsikring der skal dække, der tegnes dog en rejseforsikring for eleverne.
De her ting skal du have styr på, inden vi tager afsted:

•

Pas – check udløbsdato !

•

Sygesikringsbevis – det SKAL være det blå ! ! ! check udløbsdato, hvis du allerede har et blåt.

Salutation affetueuse
Dorte & Merete
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