(IN ENGLISH BELOW)
ALLMÄNT INFO OM GYMI LÄGER
Vi öppnar dörrarna dagligen kl 9 och stänger kl 16. Det ledda programmet börjar ca 9.30 och slutar
ca 15.
Kom ihåg att packa viktiga saker med:
• inne- och utekläder (med tanke på vädret)
• vattenflaska
• hälsosam lunch och möjligtvis mellanmål också (inga godisar)
• egna bestick
• bok, spel, handarbete mm för vilopausen (inga elektroniska apparater)
Det finns kylskåp och micro för att bevara och värma upp barnens mat. Ledaren hjälper så klart
barnen i att värma upp maten.
Om ledaren borde veta nånting speciellt om ditt barn (om hälsan mm), var god och berätta redan
på förhand eller senast då vi ses på första lägerdagen.
Kom ihåg att följa oss i sociala medier för att veta vad som händer på lägret och annars också.
• Facebook: https://www.facebook.com/gymibromma/
• Instagram @gymibromma
Vi väntar redan ivrigt på lägret!
Med vänlig hälsning,
Gymi
IN ENGLISH:
INFORMATION ABOUT GYMI CAMP
We open at 9 am, and the doors close at 4 pm. The instructed program is from ca 9.30 am to 3 pm
daily.
Remember to pack important things for your child:
• separate indoor and outdoor clothes (keeping in mind the weather)
• water bottle
• healthy lunch and snack (no candy or other delicacies)
• a book, game, handwork or other items for quiet play (no eletronical devices)
We have a refrigerator and a microwave oven for the campers use. And of course, teacher to
assist in warming up the food.
If we need to know something about your child’s health or other specific details, please inform us
in advance or the first camp morning at the latest.

Remember to follow us in social media, so you know what’s happening at camp and otherwise,
too.
• Facebook: https://www.facebook.com/gymibromma/
• Instagram @gymibromma
We are already eagerly waiting for the camp!
Best Regards,
Gymi

