INVITASJON OG PÅMELDING TIL
VINTERSEMINAR PÅ GUSTABLIKK
Fredag 27- søndag 29 januar 2017

Høvik Verk Skolekorps reiser på vinterseminar til Gaustablikk Apartments! Stedet er
lokalisert midt i et fantastisk aktivitetsområde der vi kommer til å bo i leiligheter. Vi håper at
alle har lyst og anledning til å bli med. Les mer på www.gaustablikk.no/leiligheter
Dette blir et seminar med kombinasjonen spilling formiddag/ettermiddag lørdag og på
formiddagen på søndag. På lørdag har vi satt av tid til ski (i bakken eller bortover). Vi har
også tilgang til svømmebassenget på hotellet.
Vi ønsker som tidligere år å ha med noen foreldre som ledere i tillegg til de som blir med fra
styret. Det er viktig at vi har med voksne både fra JK-gruppen og HK-gruppen.
.
Vi har god erfaring fra tidligere år med at foreldrene som er med hjelper til med å ordne
heiskort og ha det gøy sammen med barna i aktiviteter samtidig som vi sørger for at ingen blir
værende alene. Hensikten er at alle skal ut en tur for å få frisk luft i lungene, få rørt på seg og
ha det gøy sammen!

HVSK Vinterseminar Gaustablikk, 27.01-29.01 2017

Praktiske opplysninger:
Sted: Gaustablikk Høyfjellshotell, 3660 Rjukan, tlf 35 09 14 22
Internett: www.gaustablikk.no/leiligheter
Oppmøte avreise:

Høvik Verk Skole Fredag 3 Feb kl. 15.30

Avreise:

Fra Høvik Verk skole fredag kl. 16.00

Hjemkomst:

Søndag 5. Feb ca. kl. 17.30

Transport:

Turbuss – Bussturen tar ca 3 timer.

Innkvartering:

Leiligheter

Pakking:

£ Instrument, noter og notestativ.
£ Toalettsaker, pysj, vanlige inneklær.
£ Tøfler eller innesko (veldig viktig).
£ Ski/badettøy/sports yttertøy.
£ Kortstokk, brettspill og andre spill.
£ Laken, dynetrekk, putevar

Måltider:

Alle måltider er dekket.

Pris musikant:

kr. 1.600,- (subsidiert)

Søskenmoderasjon: 50 % for barn nr. 2 og 3
Betaling ledere:

kr. 0,-

Korpset subsidierer deler av hotelloppholdet, all transport og betaling av instruktører.
Påmeldingsfrist:

Onsdag 4. januar 2017

Betalingsfrist:

20. januar 2017 til konto nr: 5132.05.10795 Høvik Verk Skolekorps,
merket musikantens navn og Gaustablikk.
Den må overholdes.

Pris heiskort:

2 timer kr. 265,- (ungdom)
Heisene krever at man har KeyCard (dette kan evt. kjøpes for kr. 75)
Alle kjøper selv heiskort i bakken. Lederne vil hjelpe de yngste.

Høvik, 10.12.2015
Styret i Høvik Verk Skolekorps
v/Marius Liaaen
PÅMELDING TIL SEMINAR PÅ GAUSTABLIKK 27.01.17 – 29.01.17
HVSK Vinterseminar Gaustablikk, 27.01-29.01 2017

Vi ønsker tilbakemelding fra alle
Sendes på mail til Marius Liaaen mcliaaen@gmail.com

Navn på musikant: ………………………………………………..
£ JA, jeg vil være med på seminaret
£ NEI, jeg kan dessverre ikke være med på seminaret
Allergier:
£ Nøtter
£ Gluten
£ Melk
£ Annet, spesifiser: …………………………………..
Vi ønsker og er avhengige av at noen foreldre kan være med som ledere i tillegg til
representanter for Styret. Vi ønsker spesielt juniorkorpsforeldre velkommen til å melde
sin interesse.
£ JA, jeg kan være med som leder:……………………………….. (navn på foresatt)
£ NEI, jeg kan dessverre ikke være med som leder denne gangen
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