PRAKTISK INFORMATION
Ledere
Den arrangerende klub stiller med nogle voksne til at tage sig af børnene – både på vandet og på
land. Vi håber selvfølgelig at du tager dine forældre med, da det også er sjovt for dem at mødes med
andre vandskiforældre.

Aktiviteter
Der er på land en række aktiviteter, der alle gør at det er en god ide at have skiftetøj med til
udendørsaktiviteter. Og så er der selvfølgelig masser af vandski og wakeboard på vandet. Husk
derfor dit udstyr. Har du ikke udstyr kan du sikkert låne hos dine kammerater, enten i din egen klub
eller i den klub du besøger.

Transport
Vi forventer, at du og dine forældre selv arrangerer og dækker transport til og fra den klub, hvor
konkurrencen foregår. Meget gerne i samarbejde med andre børn/forældre fra din egen eller
nærliggende klubber. Jo flere I er af sted, jo sjovere bliver det!

Overnatning
Arrangørklubberne kan anvise overnatningsmuligheder natten mellem fredag - lørdag og lørdag søndag. Der vil være to voksne til stede.

Forplejning
Der er morgenmad og frokost til alle deltagere lørdag og søndag, samt aftensmad lørdag. Der kan
aftales fælles spisning for dine forældre. Det skal i så fald aftales med klubben.

Husk at medbringe
Dit udstyr Tøj i forhold til vejrbetingelserne Indendørs og udendørs sportstøj og sko Sovepose eller
dyne med sengetøj Tandbørste + toiletsager
Nedre aldersgrænse - sikkerhed frem for alt Børn helt ned til 3 års alderen har stået på vandski. Den
nedre aldersgrænse afhænger dog kraftigt af børnenes parathed til at stifte bekendtskab med
vandskisporten, og sikkerhed går frem for alt i landets klubber.
Alle er velkommen uanset alder. Men af hensyn til sikkerhed, kommer ingen under 8 år på vandet,
uden forældre (eller bemyndiget) deltager.
For børn under 8 år, som er og leger på området, forventer vi at forældre (eller bemyndiget) direkte
tager sig af opsyn, under hele Junior Fun Tour.
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Al vandski foregår kun med godkendt udstyr (redningsveste, dragter, liner), og vi tager ingen
chancer, når det kommer til sikkerhed.

Øvrig information
Prisen for hvert arrangement er 200 kr. for deltagende børn og gælder for mad, drikke dertil og
aktiviteter på land og vand. Forplejning af dine forældre/søskende koster 175 kr. for lørdag og 75
kr. for søndag (250 kr. for hele weekenden). Der kan ikke købes enkelte måltider men kun
forplejning for hele dage.
Forplejning af ikke-deltagende børn under 8 år er ½ pris.
Ønskes yderligere oplysninger, så tøv ikke med at kontakte den arrangerende klub eller
udviklingskonsulent Rasmus Mikkel Søndergaard.
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