Vigtige informationer
Covid 19
Aktive Feriedage kan blive aflyst, hvis myndighedernes retningslinjer om
samvær m.m. bestemmer det – indbetalt tilmeldingsgebyr bliver i så fald
tilbagebetalt.
Afbud:

Husk at melde afbud til kontaktpersonen, hvis du bliver forhindret.
Deltagergebyret vil ikke blive refunderet ved afbud.

Børneattester:

Næstved Kommune stiller krav om børneattester.
Læs mere om børneattestreglerne

Persondata:

Ved tilmelding gives der samtykke til, at personoplysninger gives
videre til foreningen/underviser/kontaktperson-/erne på den enkelte aktivitet.

Forplejning:

Du kan se under den enkelte aktivitet, om der indgår forplejning.

Forsikring:

Din egen private heltidsulykkeforsikring vil dække dig. Næstved
Kommune tegner ikke forsikring for dig.

Fotografering:

Næstved Kommune forbeholder sig ret til at offentliggøre fotos fra
aktiviteterne. Hvis barnet ikke ønsker fotografering, er det vigtigt, at I
kontakter Næstved Ungdomsskole tlf. 5588 4930.

Klassetrin:

Du skal gå i 0. – 9. klasse før sommerferien.
Førskolebørn kan ikke tilmelde sig aktiviteterne.

Overtegning:

Tilmeldinger prioriteres efter den dato, de er modtaget. Når holdet er
fyldt, oprettes en venteliste. Hvis der kommer afbud, kontakter vi den
første på ventelisten.
Det er vigtigt, at man husker at afmelde, hvis man bliver forhindret,
således at en anden kan komme med.

Tilmelding:

Tilmelding starter tirsdag den 11. maj 2021.
Husk at læse vejledningen igennem inden tilmelding.
Man betaler ved tilmeldingen og kan betale med dankort, VISA
Dankort, E-Dankort, VISA elektron, MasterCard, American Express,
Maestro og JCB. Det er også muligt at betale med MobilePay.
Spørgsmål vedr. tilmeldingen og online betaling rettes til Næstved
Ungdomsskole tlf. 5588 4930.

Tilmeldingsfrist:

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 1. juni 2021.

Transport:

Du skal selv sørge for transport.

T-shirt:

Alle børn, der tilmelder sig en aktivitet, vil modtage en Aktive
Feriedage T-shirt – gælder dog ikke aktiviteter uden tilmelding f.eks.
sommerbogen og åbne svømmehaller.
T-shirten vil blive udleveret på det hold man har udfyldt størrelsen.

Vejrlig:

Medbring regntøj. Børnene beskæftiges i det fastsatte tidsrum for
aktiviteten uanset vejret.

Broen:

Søges der om deltagerbetaling fra foreningen ”Broen,” skal der rettes
henvendelse til Næstved Ungdomsskole på tlf. 5588 4930 for
tilmelding til aktiviteten.

Spørgsmål vedr. aktiviteterne i tilmeldingsperioden rettes til:
Center for Kultur- og Borgerservice, tlf. 5588 5588, ckb@naestved.dk
Lotte Johansen, tlf. 5588 3027
Margit Bak Grønnegaard, tlf. 5588 3029
Spørgsmål vedr. tilmeldingen rettes til:
Næstved Ungdomsskole, tlf. 55 88 49 30

