och

på Mariehems fritidsgård!

Fredag 12/4 kl. 19-07
• Fritidsgården är öppen som vanligt för alla kl. 19-23 på fredagskvällen.
• Kl. 23 stänger vi fritidsgården, då är det bara ni som anmält er till
nattöppet/LAN som får vara kvar.
• Mellan kl 23-07 är fritidsgårdens dörrar stängda. Då kan ni inte gå ut
förrän ni vill gå hem.
• Vi kontaktar alltid vårdnadshavare när ni går hem, oavsett om det sker
tre på natten eller sju på morgonen.

Personal finns med hela kvällen och natten. Caféet har öppet hela natten. Där
säljer vi bland annat läsk, panpizza och nudlar (veg. alternativ finns).

Nattens program:
⚫ Spökfilmer (både läskiga, gulliga, roliga)

⚫ Popcorn

⚫ Småtävlingar

På fritidsgården finns ju också som alltid en mängd roliga sällskapsspel, Virtual
Reality, ateljé för allt möjligt skapande, myshörna, skumgummibowling mm.

Föranmälan krävs. Vi har plats för max 25 ungdomar, varav max 12 till LAN.
Minimum 10 anmälningar, annars måste vi ställa in. Sista anmälningsdag:
måndag 25 mars.

Du anmäler dig till Nattöppet/LAN på något av dessa sätt:
• Vårdnadshavare ringer oss (ulrik 070- 611 56 64), alt. (Linda 072-200 56
62)
• Vårdnadshavare skriver under denna anmälningslapp, fotar och skickar
till oss (ulrik.wemmenhed@umea.se)
• Vårdnadshavare skriver under denna anmälningslapp, och du lämnar in
till någon av oss som jobbar här på fritidsgården.

PACKLISTA
Om du ska vara med på LAN:
Övrigt bra att ha med till nattöppet
Dator, mus, skärm, tangentbord osv, Kudde
osv.
Godis för att hålla sig vaken?
Lång nätverkssladd
Gosedjur
Grendosa
Madrass, filt etc ifall en blir trött
Skarvsladd
Kudde att sitta på / vila på
Vattenflaska
Hörlurar
Tänk på att fritidsgården är fri från energidrycker. Det gäller även dig som är
med på LAN.

Kontaktuppgifter under själva nattöppet: cafételefon 090-16 21 40.
Mer info på www.umea.se/mariehemsfritidsgard

Anmälan för att delta på Mariehems fritidsgårds nattöppet och LAN:
Ungdomens namn:_____________________________________
Ungdomens mobilnr:___________________________________
Vårdnadshavares namn:________________________________
Vårdnadshavares mobilnr:_______________________________
Kryssa i ett av följande:
 Ungdomen vill vara med på LAN
 Ungdomen vill vara med på nattöppet, ska inte delta i LAN
 Ungdomen vill vara med på LAN, och behöver låna en dator*
* (vi har ett par datorer på fritidsgården att låna ut. Men det räcker inte till alla. Så ta helst med din
egen för att garanterat ha en dator att spela på).

