
 

 

 

Hvad skal du lave de 3 første dage i sommerferien?? 
  

Er du mellem 10 og 13 år skal du selvfølgelig med på Tweens Camp!! 

Hvad er Tweens Camp? Det er 3 dage med udfordringer, fællesskab, samvær og hygge med andre 

jævnaldrende. I skal selvfølgelig i svømmehallen alle dage og lave forskellige vandaktiviteter/-udfordringer. 
Derudover er der mulighed for aktiviteter både ude og inde og rundt om i Jyllinge.  

Hvad der skal foregå på Campen?? Ja, det kan du sammen med Tweens Camp teamet være med til at 

bestemme og tilrettelægge. Vi har selvfølgelig nogen ideer, men har DU forslag og ideer til aktiviteter, skal du 

sende dem til mailen: instruk@jgi-swim.dk senest den 26. maj 2019. 

Campen er åben for alle, dvs. du behøver ikke være medlem af JGI-Swim eller bo i Roskilde kommune for at 

deltage. Alle er velkomne! Du skal være fyldt 10 år ved Campens begyndelse. 

Hvornår:  Mandag den 1. til og med onsdag den 3. juli 2019 (uge 27). 
Alle dage kl. 9.00 – 15.00, men med mulighed for at komme fra kl. 8.00 og blive til kl. 16.00. 

Hvor:  Jyllingehallerne, Planetvej 35, 4040 Jyllinge. 

Tilmelding:  Åbner 10. marts 2019 på JGI-Swim’s hjemmeside www.jgi-swim.dk. 

Sidste frist for tilmelding:  Søndag den 26. maj 2019. 

Du skal medbringe:  

 Kopi af dit sygesikringskort - VIGTIGT!! 

 Badetøj, håndklæde, gerne svømmebriller samt en t-shirt.  

 Indendørs sko. 

 En god madpakke. 

Vi kan altid spise en boller eller et stykke kage, så har nogen lyst til at bage, siger vi JA TAK. Men giv lige 

besked dagen før eller inden Campen på mailen instruk@jgi-swim.dk, så vi kan glæde os til det. 

Inkluderet i prisen er en T-shirt, tweensbag, drikkedunk, diplom, frugt og saft alle dage. 

Pris for alle 3 dage: kr. 900,-. Ønsker du at komme kl. 8.00 og/eller blive til kl. 16.00 koster det ekstra kr. 

30,- morgen og aften. 

Der er plads til 20 tweens og tilmeldingen er bindende. Tilmelding foretages via vores hjemmeside. Betaling 

sker ved tilmeldingen. Der kan kun betales med Dankort/VISA dankort. 

På Campen vil der blive fotograferet til vores Camp fotoalbum, hjemmeside samt sæsonplanen. Billederne vil 
kun blive benyttet i informationsøjemed. Der indhentes fototilladelse hos alle deltagere. 

Yderligere information om Tweens Campen sendes til deltagerne ca. 14 dage før Campens start. 

Har du spørgsmål vedr. Campen, så ring til Connie på mobil 23 98 66 11 eller skriv til instruk@jgi-swim.dk  

Vi glæder os super meget til 3 spændende og aktive dage sammen med DIG og de andre på 
Campen!! 
 

Tweens Camp teamet 
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