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Anmälan resa Skara Sommarland 
    Tisdagen den 14 augusti 2018 
    För dig i åldern 13–16 år 

Kryssa för här nedan vilken ort du vill kliva på/av bussen 
 Länghem, Ica 07.30 
 Limmared, Busstationen 07.40 
 Tranemo, Busstation 07.50 
 Grimsås, Busshållplats 08.05 
 Nittorp, Busshållplats 08.15 
 Dalstorp, Torget 08.30 

Information 
All badning sker på eget ansvar, badvakter finns på plats. Vi är flera ledare som kommer att följa med på denna 
resa. Om det är något viktigt vi behöver veta om ditt barn inför resan, skriv då detta här nedan. Om du skulle bli 
sjuk eller inte av någon anledning kan åka, var snäll och meddela oss så fort du kan så får någon annan följa med 
i stället. Resan är gratis, inträde ingår. Medtag pengar till fika samt mat under dagen. Vid frågor maila till 
fritid@tranemo.se 

Viktig information 

Jag har läst informationen och tillåter min son/dotter att följa med till Skara Sommarland den 14/8 
Namn på vårdnadshavare                                                              Mobilnummer 

  Datum Underskrift av vårdnadshavare 

Vi börjar ta emot anmälningar till resan torsdagen den 7 juni, sista anmälningsdag är 16 juli. 
OBS! Det finns bara 45 platser 

I och med att du undertecknar denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för 
Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 

Jag vill följa med 
Namn           Ålder       Mobilnummer 
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