Prova på att gå 2 dagar på Bollerup Naturbruksgymnasium
Bollerup är en gymnasieskola med hästinriktning och internatboende. Alla som går i åk 8 eller åk 9
(åk9 företräde) och vill prova på hur det är att bo och vara på Bollerup under en tid är hjärtligt
välkomna att söka till vårt ”prova på läger”.
Max antal deltagare per läger är 16 st.
Kostnad 500 kr och i det priset ingår både kost och logi.

Vi erbjuder tre läger:
alt 1: 28 oktober – 29 oktober 2017
alt 2: 1 november – 2 november 2017
alt 3: 4 november – 5 november 2017
Kost och logi
Logi erbjuds i dubbel/enkelrum, sänglinne och
handduk finns på boendena. Mat ingår.
Utrustning att ta med
Ridkläder (jeans alt. ridbyxor)
Ridstövlar alternativ skor med klack
och shortchaps (shortchaps finns att låna)
Ridhjälm (Hjälm finns att låna)
Säkerhetsväst
Varma kläder
Du är försäkrad genom Bollerup under tiden du är på vårt prova på läger.
Exempel på dagsschema
Dag 1
kl 10.00 Incheckning, genomgång och rundvandring
kl 12.00 Lunch
kl 13.00 Ridning/specialhästvård
kl 15.00 Fika och teoripass
kl 16.30 Specialhästvård/ridning
kl 18.00 Ombyte kläder
kl19.00
Avfärd för middag på pizzeria (ingår i delt.avgiften)

Dag 2
kl 07.30 Stalltjänstgöring
kl 09.30 Fika, smörgås och varm dryck
kl 10.00 Ridning/löshoppning
kl 12.00 Lunch
kl 13.00 Löshoppning/ridning
kl 15.00 Avslutning

För mer information:
Mail: info@bollerup.se, telefon 0417 – 18 500, hemsida: www.bollerup.se
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ANMÄLNINGSBLANKETT

Skicka in på mail : info@bollerup.se eller post: Bollerup Naturbruksgymnasium, 273 94 Tomelilla

Jag vill anmäla mig till läger:
Elevens fullständiga personnr:

⃝ 28-29 oktober

⃝ 1-2 november

⃝ 4-5 november

Elevens för- och efternamn
Adress

Postnr/Ort

Elevens mobiltelefon

Elevens epost

Vårdnadshavare för och efternamn
Vårdnadshavare fullständig adress
Vårdnadshavare hemtelefon

Vårdnadshavare mobiltelefon

Vårdnadshavare e-post

Hur känner du dig med hästhantering av okänd häst? □ Inte så säker □ Säker □ Mycket säker
Hur stor ridvana har du?

□ Nybörjare

□ Medelgod

□ Duktig / Tävlande

Övrig info: ___________________________________________________________________
Jag är: □ Vegetarian

□ Specialkost, vad ___________________________________

Lider eleven av någon allergi/sjukdom
□ Nej
□ Ja, vad ___________________________________________________________________________________
Vilken medicin används och för vad? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Var kommer medicinen att förvaras när eleven är på Bollerup?________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Datum

Underskrift målsman

Vi återkommer och bekräftar din anmälan via mail, därefter kan du betala in deltagaravgiften på BG: 351-7232.
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