TUR TIL TYSKLAND FOR
CANCERRAMTE UNGE 10. - 13. maj
2018
Hvornår: Afgang med minibus fra henholdsvis København og Aarhus torsdag, den 10.
maj 2018 kl. ca. 9:00. Hvis behov kan der også samles op i Kolding og Rødekro. Vi
ankommer til Ostseebad Damp ca. kl. 14. Vi skal på vejen lige handle lidt ind i den
toldfrie. Nøjagtige oplysninger efter tilmelding.
Hvor skal vi bo og hvad skal vi: Vi skal bo i Ostseebad hvor der er stort badeland,
bowling og en masse andre aktiviteter. Vi skal også en hel dag i den store forlystelsespark
HansaPark og så tager vi en halvdagstur til et stort Outlet center med en masse billigt
mærketøj og sportsudstyr. Husk at få blokket dine forældre for en masse penge. For dem
der ikke gider outlet finder vi på noget andet.
Hvem kan deltage og hvor mange: Det kan cancerramte teenagere og unge mellem 11
og 20 år(ca.) Du må have været ude af behandling i maksimalt 5 år.
Får vi noget at spise: Ja, det kommer til at foregå i husene, på cafeer/restauranter i
Ostseebad og Hansapark.
Hvad skal du have med: Skiftetøj, badetøj og toilettaske. Der er begrænset plads i
busserne, så undlad venligst at pakke som om du skal på en 3 måneders sommerferie.
Hvad koster det: En hulens masse penge, men det er FCBs problem. Det er gratis for
dig.
Jeg kan ikke gå langt. Ikke noget problem, det er der heller ikke behov for. Sidder du i
kørestol tager vi bare den med.
Vil jeg komme til at kede mig: Med garanti nej. Vi skal ud og opleve masse spændende
og så skal vi ellers hygge os sammen.
Tilmelding: Hurtigst muligt og senest den 1. maj 2018 via hjemmesiden
www.cancerbarn.dk Husk at skrive alle nedenstående oplysninger.
Er der noget du er i tvivl om, sender du en mail til fcb@mail.dk eller en SMS til :
20 30 09 05 (kun tilmelding via hjemmesiden)
Navn___________________________ Med bus fra_____________________________
Alder____ Jeg er i behandling____ Jeg er færdigbehandlet, måned år__ ___
Mobilnr._________ Jeg har deltaget i Cancerramte Teenageture før i årene -- -- -- --

