Sandnes, 02.01.18

Aktiv ferie med Røde Kors 2018
Målgruppe: Mennesker med utviklingshemming og andre som har behov for assistanse.

Rogaland Røde Kors arrangerer tur til Danmark

Slettestrand, 17. – 24. juni 2018
Reisen vil også i 2018 foregå med buss og båt.
Slettestrand Feriesenter ligger på vestkysten av Danmark. Det er et fint senter med mange
aktivitetsmuligheter. Se Slettestrand sin internettadresse: www.slettestrand.dk for mer informasjon.

Siden vi har bussen tilgjengelig hele tiden, gir dette oss en fin mulighet til å farte litt rundt i Danmark
og besøke kjekke steder i løpet av uka.
Vi vil legge opp til en blanding av fysisk aktiviteter og utflukter.
…………………………………………
Ledsagere på turen er frivillige fra Røde Kors, som bruker av sin egen ferie til å delta på reise med
dere. Våre ledsagere er ikke fagpersonell, men dyktige og ivrige ildsjeler som vil gjøre sitt ytterste for
at du skal få en flott ferieopplevelse.
Det er mulig å søke om å ha med egen ledsager, dersom det er spesielle årsaker til at du trenger
dette. Siden vi ikke er fagpersonell så vil vi i enkelte tilfeller forlange at du har med egen ledsager.
Din ledsager betaler halv pris på reisen og full pris på utflukter.

Detaljer rundt reise og aktiviteter under oppholdet må vi komme tilbake til seinere, siden
hele programmet ikke er på plass enda.
DELTAKERAVGIFT
Slettestrand: Deltakeravgiften er for 2018 satt til kr. 13.000.Deltakeravgiften inkluderer reise t/r og 1 ukes opphold med mat
Når vi reiser så tar du med penger til:


Utgifter til aktiviteter kr. 2000.- Dersom vi ikke bruker alt, så vil du få tilbakebetalt resten.



Fotobok kr. 400.- Dersom du ønsker å kjøpe fotobok fra turen. Dette dekker også porto for
utsending.



Lommepenger, det er valgfritt hvor mye du ønsker å ta med av lommepenger.

KOMMUNAL STØTTE
Noen kommuner gir støtte til ferieopphold, ta kontakt med deres egen kommune for informasjon om
de gir støtte og søknadsfrister.
REISEFORSIKRING.
Alle deltakere og ledsagere må selv ordne med og betale sine reiseforsikringer.
LEGEATTEST
Innen to uker før avreise må det leveres ny legeattest. Denne må inneholde diagnose, medisinliste og
at deltageren er helsemessig stabil. Dette pga. uforutsette hendelser og forsikring.
SØKNADSSKJEMAENE
Det er viktig at alle spørsmål i søknadsskjemaene besvares så fullstendig som mulig. Dette for å sikre
at deltakere får den assistansen det er behov for, og at oppholdet blir så godt som mulig både for
deltakere og ledsagere.

Søknadskjema sendes: Rogaland Røde Kors v/Helle Aanonsen, Hovebakken 4, 4306
Sandnes. Merk konvolutten med Ferie
– eller på epost helle.aanonsen@redcross.no Jeg bekrefter alltid at jeg mottar mail, ring
dersom du ikke får en bekreftelse.
Innen 15. februar 2018
Deltakere skal få tilbakemelding om de er kommet med eller ei
Innen 10. mars 2018
Dersom dere ønsker mer informasjon, kontakt Evelyn tlf. 98482536 eller Marianne tlf. 40853927

Med vennlig hilsen
Ressursutvalget for Ferie med Røde Kors

Hovebakken 4, 4306 Sandnes

