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För dig som går i 
mellanstadiet! 

Välkommen!
Läs mer på www.rf.se/ostergotLand

Vecka 33 
14-17 augusti

sportis 

Camp 



till dig som går i mellanstadiet! är du sugen på att bland annat testa 
tennis, friidrott och taggrugby?

Fyra roliga dagar
Sportis Camp är ett dagläger för dig som går i mellanstadiet (född år 05-07) i Söderköpings 
kommun. Här bjuds du på nya och spännande upplevelser tillsammans med jämnåriga 
kompisar. Vad sägs till exempel om tennis, friidrott och många andra idrotter? Chansen är 
stor att du hittar just din favoritidrott!

till målsman
Sportis Camp kostar endast 450 kr per deltagare. Ditt barn får fyra heldagar där mat ingår 
måndag-torsdag och varje barn får en fin Sportis Camp T-shirt.  

Du kan anmäla dig på www.rf.se/ostergotland där du också hittar mer information. Övriga 
uppgifter skickar vi när vi fått din anmälan. Du kan också anmäla dig på nedanstående 
talong.

Skicka talongen till:  Östergötlands Idrottsförbund
    Fastes gata 4, 582 78 Linköping

Sista anmälningsdag: 22 juni 2017. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller!

Namn:     Önskar vara tillsammans med (Kompis namn):

Adress:     Postadress:

Tel dagtid:    Ska börja årskurs:

Ev allergier:    Ev specialkost:

Simkunnig:    Boende i Bostadsbolaget hyresfastigheter: Ja Nej Ja

Målsmans e-post:     

Målsmans underskrift:     

Storlek på T-shirt:     130-140 150-160 XS S M L



4 5

Jag samtycker till att mitt barn finns med på bilder från Sportis Camp*      

6

Ja Nej

*Bilderna kan komma att användas i informationsmaterial.

Är medlem i en idrottsförening:     Om ja, vilken?  Ja Nej

Namn:     Önskar vara tillsammans med (Kompis namn):

Adress:     Postadress:

Tel dagtid:    Ska börja årskurs:

Ev allergier:    Ev specialkost:

Simkunnig:   Ja Nej

Målsmans e-post:     

Målsmans underskrift:     

Storlek på T-shirt:     
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Jag samtycker till att mitt barn finns med på bilder från Sportis Camp*      

6

Ja Nej

Är medlem i en idrottsförening:       Ja Nej

Märk med ”Sportis Camp Söderköping”

140 152 S M


