Infobrev 1 - 2015-09-16
Hej deltagere i Verona Cup 2015
Tiden nærmer sig uge 42 og Rejseudvalget arbejder intenst på at få samlet alle trådene.
Der vil derfor i den kommende tid, løbende komme breve om turen, så alle føler sig vel informeret.
Forældre hjælp
Turen er baseret på forældre hjælp, hvorfor forældre til hvert hold, vil får tildelt opgaver.
Opgavelisten ses nedenfor og det er nødvendigt med en tilbage melding senest søndag d. 20/9-15.
Dette gøres lettest ved at besvare denne mail. Det er vigtigt at alle oplyser navn, samt hold.
Boller m.m. afleveres på afrejsedagen, lørdag d. 10/10-2015.
Opgaver og fordeling:
- Boller
- Pølsehorn
- Pizzasnegle
- Muffins

2 personer pr. hold.
1 personer pr. hold.
1 personer pr. hold.
2 personer pr. hold.

30 stk. pr person
30 stk. pr person
30 stk. pr person
30 stk. pr person

Frost
Frost
Frost
Køl

Pakkeliste
Denne pakkeliste er ikke komplet, men vejledende.
- Madpakker til busturen derned. Middag - Aftensmad - Drikke
- Taske pakkes sådan at man selv kan bære den
- Kun en taske til lastrummet og en rygsæk til inde i bussen pr person
- Drikkedunk
- Fodboldstøvler
- Benskinner
- Håndklæde
- Toiletsager
- Badetøfler
- Praktisk tøj, se evt. DMI
- Træningsdragt eller andet tøj til om aftenen
- Fritidssko
- Strømper
- Viskestykke 1 stk.
- Karklud 1 stk.
- Sengelinned og lagen
- Toiletpapir
- Sovepose til både bus og mobilhome er en fordel
Praktiske oplysninger
Der vil blive købt vand, hver dage, til alle gennem hele ugen, som Rejseudvalget betaler.
Middagsmaden og drikke på spilledagene er ligeledes betalt af Rejseudvalget, med stor større fra bl.a. Mejrup Brugs,
Vestergade Slagter og Arla. Det er stadig muligt at komme med sponsor bidrag til at ”forsøde” turen.
- Egen rejseforsikring er gældende på turen (Husk police nummer)
- PAS. Indsamles ved bussen og opbevares forsvarligt. Tjek datoen.
- Sygesikringsbevis (Gul) Sygesikringsbevis (Blå)
- Lommepenge, ca. 100,- Euro
- ”Toilet-penge” til busturen
- Tandbørste m.m. til busturen
- Specielle hensyn så som allergi, medicin, m.m. er forældrenes ansvar og trænerne skal vide herom.
- Mobil numre på kontaktpersoner og trænere udleveres i bussen sammen med en ”pengekat”
VIGTIGT
Det er vigtigt at alle tjekker ”Kontakt Oplysningerne” i Conventus.
Rejseudvalget vil i uge 40 printe listen, som skal bruges, hvis det bliver nødvendigt at få kontakt med forældrene.
Hvis reglerne om bl.a. ingen alkohol, ingen badning eller anden upassende opførsel, overtrædes, vil personen blive
sendt hjem straks på forældrenes regning.
Læs mere på: http://www.mejrup-fodbold.dk/pages/webside.asp?articleGuid=176070
Hvis der skulle være spørgsmål står Rejseudvalget altid til rådighed.
Mvh.
Rejseudvalget

