
Höstlovsprogram i kronoby 2019

Torsdag 17.10

Fredag 18.10

Gratis simning i Karleby simhall för elever i förskolan, åk 1-9 samt gymnasiet. Eget namn och
skolans namn skrivs i häftet vid simhallens kassa. 

Gratis bowling i Kronoby Bowlingshall kl. 10-12  för elever i åk 1-9 samt gymnasiet. Anmälan
senast 16.10  per telefon till Kronoby bowlingshall 040-8274546. Meddela om du deltar kl. 10-11
eller kl. 11-12. Eget namn och skolans namn skrivs in i häftet vid hallen.

Ponnydag vid Annas Stall kl. 12-16:30. Dagen innehåller 1 ridpass och mellanmål. Vi pysslar med
att sköta om ponnyerna och gör stallsysslor enligt önskemål. Ingen förhandskunskap krävs. Pris
40 euro. Egen försäkring. Obs väderreservation. Max 6 deltagare per dag.  Anmälan per telefon
till Anna Parviainen 044-0946467

Gratis simning i Karleby simhall för elever i förskolan, åk 1-9 samt gymnasiet. Eget namn och
skolans namn skrivs i häftet vid simhallens kassa. 

Ponnydag vid Annas Stall kl. 12-16:30. Dagen innehåller 1 ridpass och mellanmål. Vi pysslar med
att sköta om ponnyerna och gör stallsysslor enligt önskemål. Ingen förhandskunskap krävs. Pris
40 euro. Egen försäkring. Obs väderreservation. Max 6 deltagare per dag.  Anmälan per telefon
till Anna Parviainen 044-0946467

Höstlovsresa till Haparanda  Buss: kl. 06:00 Kronoby idrottshall, kl. 06:20 Nedervetil Sale, kl. 06:40
Terjärv S-market. Åldersgräns utan egen övervakare 13 år. Begränsat antal platser. Pris 30
euro/person.  Anmälan till Mona Ahlsved 044-2551017 senast 14.10.

Kom och testa klättring i Kronoby idrottshall kl. 10-12. För elever i åk 1-9 samt gymnasiet. Inga
förkunskaper krävs.

Sportdax vid Kronoby idrottshall kl. 17-19:30. Vi spelar olika bollsporter enligt
önskemål. Från åk 7 och äldre. Arr: Kronoby församling.

Musik-café Lyktan har öppet hus kl 19:30-24:00 vid Kyrkvägen 18. Från åk 8 uppåt. 
 Program och umgänge med andra ungdomar. Arr: Kronoby församling



Skridskoåkning utan klubba i Kronoby ishall kl. 10-13

Skridskoåkning utan klubba i Terjärv ishall kl. 13-14

Söndag 20.10

Paintball kl. 12.-15 vid Perkalontie nära Motocross banan i Karleby.
Rekommenderas att alla är på plats senast kl. 11:30, för att spelet skall komma igång fortare.
Anmäl dej senast torsdag 17.10 till kommunens växel på tel. 8343000, kl. 9-11 eller via e-post:
vaxeln@kronoby.fi. Pris 25 euro/person. Krävs minst 15 deltagare. Priset innehåller: markör
(vapen), 500 färgpatroner, overall, ansiktsmask och gasflaska. Extra färgpatroner finns att köpas.
Egen dricka och ev. mellanmål med. Förälders tillåtelse krävs för deltagande. Fyll i lappen nedan
och returnera lappen åt Simon Riska, som finns på plats.

Lördag 19.10

 
- - - - - - - - - - - - - - - - -Klipp ut! (Eller skriv på en egen lapp)- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Härmed tillåter jag att min _____åriga
 
son/dotter_______________________________ deltar i Paintball vid Seljes 19.10.2019.

 
Tillåtelse att fotografera mitt barn, samt eventuellt publicera bilderna på kommunens
 
hemsida.                      Ja                           Nej

 
 
 
_________________________________
Förälders namn

Vid frågor kontakta fritidskoordinatorn på 040-8679739 eller
hanna.lindholm@kronoby.fi

www.kronoby.fi


