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Hordaland

Invitasjon til familieopphold ”FERIE FOR ALLE”
▪

Påskeferie på Merket i Valdres, 12–17 april og 17-22 april (velg det tidsrommet som
passer best)

▪

Sommerferie på Brennabu: 7-12 juli

▪

Sommerferie på Strandebarm: 29 juli-2 august

Følgende MÅ ligge til grunn for at det kan søkes om plass på ”FERIE FOR ALLE”:
•
•
•

Familien MÅ over tid ha en svak økonomi, slikt at de ikke er i stand til å finansiere ferie- og familieopplevelser på egen hånd.
Familien MÅ omfatte minst ett barn i alderen 6-13 år
Familien kan IKKE ha andre tilbud med de samme formål.

Påmeldingsfrister er satt til:
15.2.19 for påskeoppholdet på Heia Merket
10.5.19 for sommeroppholdene
Vi vil først og fremst prioritere nye familier. Ved påmelding av flere familier, ber vi om en prioritering. Da vi i alle år har hatt store ventelister på disse ferieoppholdene, er det en forutsetning at familien er med under hele oppholdet og ikke har andre muligheter til ferie!
Norges Røde Kors ”FERIE FOR ALLE” krever ikke dokumentasjon av økonomiske forhold og livssituasjoner, for vi stoler på at det kommunale hjelpeapparatet og enkeltpersoner IKKE misbruker tilbudet
som vi gir.
Oppholdet er GRATIS, men man betaler kun en egenandel på kr 250.- pr deltager over 4 år, maks kr
1 000,- pr familie, dette er for å dekke litt av den dyre transporten vi har, samt at flest mulige skal få
gleden av et GRATIS ferieopphold. Det vil bli satt opp felles busser, men skulle noen ville kjøre selv, vil
utgifter til dette IKKE bli dekket av oss. Avreisetidspunkt/sted vil vi komme tilbake til.
Påmeldingsskjemaet MÅ fylles ut nøyaktig, og det sendes inn et skjema pr familie. Det må være tydelig utfylt og med rett adresse (helst også en epostadresse) og alle punkter skal være utfylt! Samt at
det skal være signert av påmelder som bekrefter at familien fyller minst 1 krav. Søker skal også skrive
under. Alle påmeldinger skal gå via hjelpeapparatet!

De familiene som får plass vil få et brev om bekreftelse på oppholdet, samt giro for egenandelen. Betaling av denne er som bevis for at familien tar imot ferieoppholdet, blir den ikke betalt innen forfall,
går plassen til neste familie på lista. Samt at mer info vil komme til familiene ca 2-3 uker føre leiren
starter.
De som ikke får plass i første omgang, vil få tilbudet om å stå på venteliste, da det viser seg at det alltid er noen som trekker seg, slikt at en familie kan få kort varsel.
Spørsmål kan stilles til undertegnede som har ansvaret for leiren samt påmeldinger til leiren.

Med vennlig hilsen
Torunn Samuelsen
Koordinator for ”FERIE FOR ALLE”
Tlf 91 00 31 04 – torunn.samuelsen@rodekors.org
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