BASKETLÄGER 2021
KÄRSÖGÅRDEN
För spelare födda 2002-2010
31 juli - 4 augusti (pris 2750kr) period 1
5 augusti – 7 augusti (pris 1400kr) period 2
Det speciella med Fryshuset Baskets COVID-ANPASSADE läger är att vi håller till på
mysiga Kärsögården med fantastisk miljö. Beläget precis vid vattnet njuter vi av
bad, kanoting, lek, god mat men framförallt basket hela dagarna ute på
utomhusplanerna. Vi har även tillgång till beachvolleyboll, låghöjdsbana och
frisbeegolf.
Vi bor tillsammans i 4-6 bäddsrum och äter mat i vackra matsalen med fönster ut
mot Mälaren.
Våra ledare är duktiga och erfarna basketcoacher från Fryshuset Basket, som
kommer att göra allt för att vi ska ha så roligt vi bara kan tillsammans.

ANMÄLAN:

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={
6D4FC470-ABFA-4E84-8847DD5478A6A630}

BETALNING: Begränsat antal platser,

om ni får plats skickas en faktura via mail.
Betala efter förmåga på sommarens läger
& lovverksamhet, läs mer på nästa sida.

Betala efter förmåga på sommarens
läger & lovverksamhet
På föreningens läger & lovverksamhet använder vi oss i sommar av
en prismodell där familjerna betalar efter förmåga. Detta innebär
att de som har möjlighet får chansen att betala lite mer för att på
så sätt bidra till att den som inte har samma möjlighet betalar lite
mindre.
Vi på Fryshuset Basket vill att alla föreningens barn och ungdomar oavsett
bakgrund ska få möjlighet till ett meningsfullt sommarlov, att umgås, träna och
spelar basket samt prova på andra roliga och utmanande aktiviteter. Våra ledare
skapar tillsammans med barnen fantastiska upplevelser under loven vilket ger
minnen och vänner för livet.
Vi vill inte att ekonomin ska vara ett hinder för att delta. Därför gör vi denna
satsning och hoppas på att de som har möjlighet är villiga att betala lite mer för att
fler barn ska kunna vara med på våra läger & lovverksamheter.
Vi tror och hoppas på denna modell för att möjliggöra en meningsfull sommar med
givande läger & lovverksamhet för alla, vilket vi tror leder till ett tryggare och bättre
samhälle för alla.
Hur gör man om man vill bidra?
Betalning görs enligt fakturan som kommer när man anmält sig. När man betalar
avgör man själv hur mycket man vill betala inom nedanstående intervall.
På alla dessa verksamheter finns möjlighet att ansöka om friplats, där kan
medlemmar ansöka om att få hela eller delar av avgiften finansierad.
Vid frågor eller för att ansöka om friplats mejla till: basket@fryshuset.se
Varmt välkomna önskar Fryshuset Basket

På våra dagkollon betalar man enligt
följande från 1000 / 1250 - 2500kr.
På våra grit-day camp betalar man enligt
följande från 1600 / 2000 - 4000kr.
På Kärsön Basketläger betalar man enligt
följande från 2750 – 5500kr.

VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR UNGA ATT
GENOM SINA PASSIONER FÖRÄNDRA
VÄRLDEN.

