FOTBOLLSSKOLA 2019
Vänersborgsbostäder är stolta att även i sommar kunna presentera en fotbollsskola för
ungdomar mellan 6 och 12 år. Vi kommer förutom att träna och spela fotboll, leka lekar samt
besöka brandstationen under denna härliga sommarvecka.
Mellan den 12 och 15 augusti erbjuds barn till boende i Vänersborgsbostäder att vara med
på en helt gratis fotbollsskola på Vänersvallen.
Fotbollsskolan är ett unikt samarbete mellan AB Vänersborgsbostäder, Vänersborgs FK,
SISU Idrottsutbildarna/Västra Götalands Idrottsförbund samt Vänersborgs kommun.
Medverkan gäller barn mellan 6 och 12 år.

INFORMATION OM FOTBOLLSSKOLAN:
•

Tid:

måndag-torsdag klockan 09.00-15.00

• Fotbollsträningen sker på Vänersvallen. Ledare från
Vänersborgs FK är med och håller i träningen.
• En av dagarna besöker vi brandstationen
• Alla deltagare får en t-shirt och en
vattenflaska.
• Varje dag äter vi en bra och näringsrik lunch.
•

Dagarna avslutas med samling där vi pratar om värderingar.

KONTAKTPERSONER

Tel:

Peter Laang

0521-260 283 peter.laang@vanersborgsbostader.se

Vänersborgsbostäder

E-post:

Anna Josefsson Vänersborgs kommun 0703-02 10 39 anna.josefsson@vanersborg.se

ANMÄLAN
Ifylld anmälan lämnar du in i receptionen på Vänersborgsbostäder, Vallgatan 13. Det går även
att lämna den till Anna Josefsson på Hjälpande händer eller skicka den till AB
Vänersborgsbostäder, 462 85 Vänersborg.
Sista dag att anmäla sig är 27 juni, begränsat antal platser så först till kvarn gäller.

Välkommen med din anmälan!

vanersborgsbostader.se

svenskalag.se/vfk

sisu.se

vanersborg.se

ANMÄLAN TILL FOTBOLLSSKOLA
Namn.....................................................................................................................................................
Personnr: ..............................................................Tröjstorlek : 116, 128, 140, 152, 164, S, M, L (ringa in)
Adress....................................................................................................................................................
Telefon...............................................................Mail.............................................................................
Ev allergier/specialkost..........................................................................................................................
Ev mediciner......................................................Vid Ja, tar barnet medicinerna själv?..........................
Jag samtycker till att AB Vänersborgsbostäder sparar ovanstående uppgifter för att användas i
samband med 2019 års fotbollsskola och att personuppgifterna lämnas ut till våra medarrangörer
Vänersborgs FK, Vänersborgs kommun och SISU Idrottsutbildarna/Västra Götalands
idrottsförbund. Vänersborgsbostäder är personuppgiftsansvarig och gallrar uppgifterna efter
avslutad fotbollsskola.
Vårdnadshavare 1..................................................................................................................................
Vårdnadshavare 2..................................................................................................................................
Anmälningsblanketten lämnar du in i receptionen på Vänersborgsbostäder, Vallgatan 13. Det går även
att lämna den till Anna Josefsson på Hjälpande händer eller skicka den till AB Vänersborgsbostäder,
462 85 Vänersborg. Sista anmälningsdag är 27 juni. Det är begränsat antal platser så anmäl dig i god
tid då först till kvarn gäller!

vanersborgsbostader.se

svenskalag.se/VFK

sisu.se

vanersborg.se

GODKÄNNANDE FÖR FOTOGRAFERING - FOTBOLLSSKOLA 2019
Jag godkänner att foton, tagna på mitt barn i samband med fotbollsskolan 2019 får användas av
AB Vänersborgsbostäder, Vänersborgs FK, SISU Idrottsutbildarna/Västra Götalands Idrottsförbund
eller Vänersborgs kommun i marknadsföring. Detta samtycke är frivilligt och gäller i tre år framåt.
Du kan när som helst ta tillbaks samtycket genom att kontakta marknadsansvarig på
Vänersborgsbostäder.
Datum.............................................
Mitt barns namn....................................................................................................................
Målsmans underskrift
Vårdnadshavare 1..................................................................................................................
Vårdnadshavare 2..................................................................................................................

