
Idrætsforeninger arrangerer: 

Sportsskoler i sommerferien 
- for børn og unge med særlige behov.
Hvad er en Parasport-sportsskole?
Det er et idrætstilbud i dagtimerne 4 dage i sommerferien.
Det er masser af idræt, aktiviteter, sjov og ballade i fællesskab 
med en masse andre børn og unge med særlige behov.
Hver deltager vælger sig på den idræt – som de vil følge 
alle dagene.

Hvem deltager?
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med 
funktionsnedsættelser: Eksempelvis børn og unge med generelle 
indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning, hjerneskader 
eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet.
Eksempelvis børn og unge med fysisk funktionsnedsættelse som 
CP, Rygmarvsbrok, Muskelsvind eller andre bevægelseshandicaps 
- eller børn og unge som er blinde eller svagsynede.
Deltagere med et personligt hjælperbehov 
skal have egen hjælper med.

Tilmelding
Online tilmelding
Betalingsoplysninger tilsendes
efter indskrivning.

Pris
Deltagergebyret er 
kr. 500,- pr. deltager uden forplejning

Mere information: www.parasport.dk
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SPORTSSKOLER 2018
- FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV.

SPORTSSKOLER
PARASPORT

http://www.parasport.dk 
http://parasport.dk/document/default.asp?documentID=1381&id=794


Kom med på Sportsskolen i Holsted-Vejen
-4 dage i sommerferien

Uge 32 - Mandag den 6. august t.o.m. torsdag den 9. august 2018.
Alle dage i tidsrummet kl. 9.45 - 14.30

Sted
Medius, Højmarksvej 18, 6670 Holsted

Idrætter på Sportsskolen i Holsted-Vejen
Sammen afprøver vi forskellige idrætter 
- eksempelvis fodbold, floorball, spejder, gymnastik, skydning mv. 
Alle idrætter tilpasses deltagernes forudsætninger.

Hvad koster det?
Prisen er kr. 500,- pr. deltager uden forplejning
Betalingsoplysninger tilsendes efter indskrivningen.

Tilmelding
Online tilmelding
Tilmeldingsfrist inden 17. juni 2018.

Transport og Forplejning
Deltageren skal selv komme til og fra Sportssolen
Deltageren kan selv medbringe egne mad og drikkevarer
- eller bestille/købe vores frokostordning. 
Pris i alt for 4 dage kr. 160,- pr. person

Arrangører
Holsted UGF, Holsted FB, Jels IF 
og DDS spejderne i samarbejde med Vejen Kommune.

Sportsskoleleder
Helle Hansen
Telefon: 79 96 63 85
Heha@vejen.dk

Tryk her 
Tilmelding

mailto:Heha%40vejen.dk?subject=
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