Cityidrott 2017
Nytt år och nya möjligheter! Vi kör igång det sjunde året med alla våra spännande
aktiviteter och evenemang och vill givetvis att du ska ta del av idrottsverksamheten
Cityidrott ännu ett år. Tanken med Cityidrott är att barn och ungdomar mellan 6 och 12
år (F-klass-årskurs6) ska få prova på en massa olika idrotter, på så sätt kombineras en
meningsfull och rolig fritidssysselsättning med en aktivitet efter skoltid.
Det kostar 50 kronor att bli medlem, detta gäller under hela 2016 oavsett när under året
man blir medlem. I priset ingår en Cityidrotts T-shirt och medlemskap hela 2016.
Medlemskapet gör så att aktiviteter och utflykter på Cityidrott blir gratis för barn och
ungdomar (ej inräknat Sambacupen). Cityidrott kommer finnas ute på skolorna under v.4
och 5 för att ta emot anmälningar och i samband med detta så kan man betala också.
Det finns även möjlighet att betala via Swish till numret: 123 036 69 30, väljer man det
alternativet så kan man posta, maila eller lämna in anmälningsblanketten till oss.
OBS! Betalar du via Swish så märk din betalning med namn på personen och skola som
vill bli medlem. Betalar du via Swish, tillkommer en transaktionskostnad på 1,50kr vilket
innebär att det kostar 51,50 kr om man betalar med Swish.
Exempel på idrotter som man kan prova på är dans, fotboll, volleyboll, basket,
taekwondo, innebandy, tennis, bangolf, skridsko, fiske, golf och mycket mer. Man får
komma på alla idrotter och aktiviteter som finns på vårt schema, vi har även öppet under
alla lov.
Saker att se fram emot detta år är att vi redan nu kan garantera att det blir ett
övernattningsläger på sommaren för barn i årskurs 4-6. Förutom lägret så har vi även den
årliga Sambacupen att se fram emot senare i sommar samt en hel del helt nya saker som
t.ex. att Cityidrott kommer skapa en hejarklack, man kan vara med och göra Cityidrotts
webb TV osv. Mer information om detta kommer under året samt att man kan titta in på
vår hemsida www.cityidrott.se och se det allra senaste som är på väg att hända.
Om ni har några frågor eller ni vill ha mer information om Cityidrott så får ni gärna
komma till Cityidrotts kontor på Puls Arena, dvs. gamla Korpens lokaler eller besöka vår
hemsida www.cityidrott.se där all information samt våra kontaktuppgifter finns
tillgängliga.
Cityidrott finns dessutom på ett antal sociala plattformar där man också kan få
information, ställa frågor samt följa våra dagliga aktiviter. Vi finns på följande sociala
medier under namnet Cityidrott:
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Cityidrott
Cityidrott
Ni är alltid hjärtligt välkomna att besök oss eller höra av er för frågor osv. mellan 8:00 och
17:00 på vardagar.

