Sommarkollo 2018 tillsammans med Cityidrott!

Detta är ett brev med information inför sommarens kollo tillsammans med Cityidrott med vad ni
behöver tänka på för att ansöka om en plats.
Sommarkollo med oss på Cityidrott innebär att vi åker iväg under 4 dagar och 3 nätter till en
lägergård utanför Landskrona. Syftet med våra kollon är att få ungdomar från olika områden och
skolor i Landskrona att träffas och lära känna nya kompisar från andra skolor. Cityidrott har
arrangerat sommarkollo under många år där flera hundratals ungdomar fått chansen att följa med
helt gratis.
2018 års sommarkollo är i Magnarp i Vejbystrand som ligger ungefär 45 min från Landskrona. Det
är helt GRATIS för alla ungdomar och är till för de ungdomar som går i årskurs 4, 5 och 6. Vi
erbjuder 20 platser per kollo och om det är fler än 20 anmälningar till våra kollon så kommer vi
att lotta alla platser. Alla har alltså lika stor chans att få åka med. Lägergården i Magnarp ägs av
föreningen Majblomman i Svalöv och är en klassisk byggnad för just kollo-verksamheter året om.
VIKTIG INFORMATION (LÄS NOGA)
Vecka 25 mellan datumen 18/6-21/6 är vårt första kollo i Magnarp. Detta kollo är enbart för de
ungdomar som är medlemmar i Cityidrott och går i årskurs 4, 5 och 6. Du måste alltså ha anmält dig
som medlem i Cityidrotts verksamhet för att kunna komma med på detta läger.
Är du inte medlem men vill bli? Gå in på www.cityidrott.se och fyll i vårt anmälningspapper som
ni finner direkt på startsidan och lämna in det till oss antingen på en av våra aktiviteter alternativt att
ni skickar det till oss på mail; info@cityidrott.se. Varje medlemskap kostar 50 kronor för hela 2018
och då får ert barn även vara med på våra aktiviteter vi har efter varje skoldag. Man kan antingen
betala 50 kronor kontant som lämnas in tillsammans med anmälningspappret eller via Swish till
nummer: 123 036 69 30, märk gärna din swish med namn och skola på den ni vill anmäla.
Vecka 32 mellan datumen 6/8-9/8 är vårt andra kollo i Magnarp. Detta kollo är för ALLA
ungdomar i årskurs 4, 5 och 6 inom Landskrona kommun att gå på. Tack vare ett

samarbete tillsammans med MUCF och Landskrona Stad kan vi erbjuda 20 platser till ungdomar
från hela kommunen till detta kollo. Du behöver alltså inte vara medlem på Cityidrott för att ha en
chans att få åka med.
OBS!
Oavsett vilket kollo ni vill åka på så är viktigt när ni kryssar i alternativen att ert barn faktiskt kan
åka och att ni faktiskt är hemma under denna perioden. Det finns annars en risk att ni tar en plats
från någon annan som också vill följa med.
HUR BLIR MAN ANTAGEN TILL KOLLO?
Ansökan som finns med detta brev måste lämnas in till en av våra ansvariga ledare på Cityidrott
alternativt skickas in via mail; info@cityidrott.se senast fredagen den 27 april. Därefter kommer
alla 40 platser att lottas (20 deltagare per kollo) och sedan kontaktar vi på Cityidrott de som har
blivit antagna till att åka med. När vi kontaktar er och meddelar att ert barn kommit med så kommer
vi också be er om att närvara på ett möte under kvällstid där vi går igenom allt inför avfärd till
Magnarp. Detta kvällsmöte är obligatoriskt då vi behöver information om era barns eventuella
allergier eller matrestriktioner och liknande.
INFO INFÖR AVFÄRD
Avfärd till båda våra kollon sker via buss som hämtar oss alla på vald samlingsplats. Viktigt är att ni
är i god tid innan bussen går då bussen inte väntar på de som är försenade utan anledning.
Avfärd för båda kollon vecka 25 och 32: 11:00 från Puls Arena, Varggatan 15 i Landskrona
Hemfärd för båda kollon vecka 25 och 32: 13:30 från Magnarp, framme vid Puls Arena cirka
klockan 14:15.
VAD HÄNDER UNDER VÅRT KOLLO?
Lägergården är uppbyggd med 3 olika byggnader där killarna sover i ett av husen och tjejerna sover
i ett annat. I det tredje är den så kallade huvudbyggnaden och det är här vi äter frukost, lunch och
middag. I detta hus finns det även ett sällskapsrum med bland annat pingisbord och många olika
sällskapsspel.
Vi aktiverar alla våra deltagare så mycket som möjligt på våra kollo med allt ifrån bad, vattenkrig,
brännboll, stafetter, fotboll och promenader. På så sätt kommer alla deltagare alltid ha något att göra
istället för att sitta med sin telefon eller liknande.
Vi börjar alla våra kollon med att dela in deltagarna i grupper tillsammans med ungdomar de inte
känner så bra sedan tidigare där de under hela veckan kommer få ta sig an olika typer av utmaningar
och samarbetsövningar för att lära sig att samarbeta bättre. Detta är ett bra sätt att lära känna nya
kompisar på, något vi sett ett tydligt resultat under tidigare år.
I Magnarp kan man både bada i havet och i närheten finns även en allmän utomhusbassäng som vi
kommer besöka en av dagarna.
Under hela veckan är det okej för föräldrar att ringa till sina barn. Det lättaste är dock att ringa till
en av våra ansvariga ledare som hela tiden har telefon på sig. Eftersom vi kommer ha många olika
aktiviteter under dagtid så kan det vara svårt att nå fram till era barn då deras mobiler inte kommer
finnas nära till hands alltid. Vill man som förälder besöka oss under veckan på lägergården så finns
den möjligheten. Detta måste meddelas innan vi åker så vi vet vilken tidpunkt ni tänkt besöka oss
och att vi kan säkerställa att vi befinner oss på lägergården och inte på utflykt.

