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ÅRETS HØYDEPUNKT! Barnas Turnfestival, 25.-26.mai 2019
Her kommer invitasjonen til årets høydepunkt, nemlig Barnas Turnfestival (BTF)! BTF er
en festival for alle som driver med gymnastikk og turn i hele Rogaland. Festivalen går
parallelt på to forskjellige steder. De fleste pleier å stille på dette. Dette er for
alderstrinnet 1. klasse og opp. Vi ønsker også å ha med oss flest mulig foreldre.
I år vil vi ha DEG med oss også. Dette blir en turnfest vi alle sent vil glemme...
Festivalen går av stabelen lørdag 25. mai til søndag 26.mai på Sola eller i Skudenes på
Karmøy. Hvor vi ender vet vi etter at påmeldingsfristen er utløpt.
Deltageravgiften for festivalen er 400,- Dette dekker treninger, oppvisninger,
aktiviteter lørdag, middag lørdag, underholdning lørdag kveld, overnatting m/frokost,
lunsj søndag, deltagerpremie, minne-T-skjorte og kontingent til kretsen.
Om vi havner på Karmøy kommer reis i tillegg.
I og med at stevnet går over to dager er det kanskje barn som ikke tør overnatte. Da
oppfordrer vi foreldre/foresatte til å være med på stevnet. Disse betaler 275,- Dette
inkluderer ikke deltagerpremie og T-skjorte.
En kan også hente barnet sitt hjem for overnatting hjemme og levere tilbake neste
morgen. Dette gjelder ikke om vi reiser til Karmøy.
HVA
Barnas turnfestival
HVOR
Sola eller Skudenes
NÅR
25.-26. mai
PRIS
400,- / foreldre 275,FRIST
Påmeldingsfrist 15. mars.
PÅMELDING Penger settes inn på 3260 26 02221 samt du melder deg på direkte
ved å gå inn på turnens nettside www.aspervikatrimogturn.no. Finn
TURNKALENDEREN og finn så riktig arrangement. Følg lenken derifra.
NB. Foreldre som ønsker å delta må også melde seg på, på lik linje som gymnaster.
Gå ikke glipp av sjansen til å få med deg dette! Jeg skal – skal du?
NB, for de som melder seg på blir det obligatorisk fellestrening 24. mai.
# Påmelding etter fristen ser vi bort i fra
# Betaling etter frist kommer på +50,# Avmelding etter påmeldingsfrist kan vi ikke tilbakebetale innbetalt beløp da dette
allerede er videre-betalt til arrangør

