Mellan den 27 till 28 augusti har vi i FRS blivit inbjudna att delta på ett Jam som äger rum i
Åmåls Actionpark!! Denna speciella park som befinner sig utomhus är ett samarbete mellan
Åmåls kommun och deras Parkourförening. Ett väldigt unikt projekt!!

Viktigt att veta:
Jamet är för alla födda 2012 eller tidigare! Alltså för er som är minst 10 år eller skall fylla 10
i år! Nedan finns en länk med inbjudan som Åmål gänget har sammanställt för alla
deltagare! Jamet börjar kl. 10 på lördagen vilket betyder att vi kommer åka upp lite tidigare
för att vara på plats kl 10! Resan är planerad med tåg, dock beror detta också på hur många
som anmäler sig! Sen åker vi hem på söndagen lite efter kl. 13 när Jamet slutar!
Under hela evenemanget kommer det alltid vara ledare på plats som går att kontakta på
telefon! Kontaktuppgifter kommer att skickas ut på mail några dagar innan evenemanget.
Detta gäller även ytterligare info som är bra att känna till! Kontaktuppgifter till Åmål
gänget står i deras inbjudan!
Om en aktiv väljer att åka upp en annan tid eller sätt är det bara att meddela oss! Föräldrar
får hänga med men bekostar resan själv. Tänk på att anmälan stänger den 15 augusti och
att det finns ett begränsat antal platser!!
Länk till inbjudan!!
https://www.frskungsbacka.se/docs/970/23836/Ananda%20Camp%20-%20%C3%85m%C3
%A5ls%20Actionpark.pdf

Pris
Priset för Jamet ligger på 300 kr. I priset ingår lunch, middag och frukost + lunch innan
hemresan samt boende i ett vandrarhem och resa till och från Jamet. Det kommer också bli
en del tävlingar och workshops!!

Anmälan
Gå in på FRS hemsida www.frskungsbacka.se och tryck på TRÄNINGSANMÄLAN under
fliken “VÅRA GRUPPER” och sedan “Åmåls Actionpark Jam”!!
Anmälan öppnar den 27 Juli och stänger den 15 augusti Välkommen med anmälan!!

OBS!
Inne i anmälan kommer du behöva fylla i ett litet formulär angående allergier/specialkost
och andra viktiga saker som våra ledare kan behöva känna till om den aktiva! Detta
kommer bland annat underlätta för planeringen av måltider. Anmälan sker direkt till oss!

Kontakt
Under hela evenemanget kommer du kunna nå oss på telefon. Vi har också alla uppgifter
gällande den aktiva på sportadmin!
Om det är några frågor och funderingar tveka inte att kontakta oss via mail eller genom
någon av våra sociala medier!
Mail: frskungsbacka@gmail.com
Evenemangsansvarig:
Robin Jacobsson (FRS) - 0760181873

