Välkommen till Romme Alpin på
skidresa!
Fredagen den 30 januari 2015 ordnar föräldraföreningen en skidresa till
Romme Alpin, Borlänge för medlemmar i Rydboskolans Föräldraförening.
Resan är öppen för alla årskurser och syskon som inte går i skolan får även
följa med. I år ordnar vi resan tillsamms med med Rydbo Friskola.
Se till att ni är medlemmar i Föräldraföreningen vid anmälningstillfället! Medlemskap kostar 200:- per familj och
läsår! (Det är m a o samma avgift även om ni har flera barn i skolan) PG: 770917-3. Ange också barnets/barnens
namn och klass vid inbetalningen. När ni har gjort det anmäler ni er till Romme Alpin och betalar direkt via webben
med kort eller via internetbank.
Anmälan: Gå in på www.rommealpin.se och klicka på Skola Online. Skriv in Rydboskolans lösenord: 131421125 och
gör sedan din beställning. Bokningen är öppen så länge det finns platser kvar mellan 2014-12-01 och 2015-01-20.
Alla barn måste ha en, av er föräldrar tillfrågad, ansvarig vuxen, om ni inte själva följer med. Friskolan har en
separat inloggning. Har ni barn i båda skolorna kan ni boka samtliga barn och vuxna via en av skolorna, men
medlemsavgiften behöver vara betald till båda föräldraföreningarna.
Priser
Friluftsdagspaket: Resa inkl SkiPass 355:- (”Knatte” 0-7 år betalar endast 225:-)
Utrustning: Hyra av skidpaket 165:-, Snowboardpaket 200:-, Bladespaket 200:- och TwinTipPaket 240:(Knattar har reducerade priser på skid- och Snowboardpaket.)
Friluftsdagsmeny: Hamburgermeal eller pasta med köttfärssås sallad och dryck 60:- Samma lunchkupong gäller för
båda alternativen och du väljer mat på plats.
Sjukanmälan
Vid sjukdom/skada kontaktar du ansvarig ledare. Det inbetalade beloppet återbetalas med ett avdrag för en
administrativ avgift på 100 kr. (Om vårt totala minimiantal underskrides så kan det återbetalda beloppet bli
mindre.)
Avbokning
Avbokning kan ske via telefon eller e-post till Romme Alpin. (Se hemsidan för kontaktinformation.) Senast den
dagen då bokningen stänger kan du avboka. Återbetalning av hela det inbetalda beloppet sker med avdrag för en
administrativ avgift på 100 kr.
Resan
Bussen kommer att avgå från Rydbo station klockan 06.00 fredagen den 30 januari. Vi räknar med att vara framme
i Romme vid c:a 9.00. Packa gärna med frukost och något att äta på vägen hem i bussen.
Se till att vara där i tid, senast en kvart före, för att bli avprickade och få era liftkort samt eventuella lunchkuponger.
Frågor
Har ni frågor, kontakta ansvarige ledare: Staffan Hugemark, shu@intelligo.se, 070-521 55 78
Vi hoppas att vi får en lika fin dag som de senaste åren!
(Romme hade 1 meter snö när vi åkte förra året vid samma tid, trots att det var nästan barmark här nere.)

