
Sommarskola!
En rolig vecka

 med friidrott & annat kul!

Vecka 25-26 samt 32-33 2012.

Anmäl Dig  
redan idag  
till MAI:s  

Sommarskola 
2012!



Nu har alla barn på låg- och mellanstadiet 
chans att delta i MAI:s Sommarskola 
Under fyra veckor sommaren 2012 kommer vi tillsammans prova på friidrottens  
olika grenar så som längdhopp, löpning, höjdhopp och mycket mer. Vi kommer även att  
ha lekar, tävlingar och mycket annat skoj! Varje dag ingår en energirik lunch och mellanmål.

Tidpunkter
Sommarskolan är öppen under veckorna 25, 26, 32 och 33 och Ni väljer själv vilken  
vecka som passar er bäst. OBS! Första veckan är endast fyra dagar lång då  
midsommarafton infaller på fredagen. Övriga veckor på sommarskolan är fem dagar.  
Vi träffas varje vardag mellan klockan 09.00 - 15.00. Ledarna finns på plats  
mellan klockan 08.00 - 16.00 för de som behöver komma tidigare eller gå senare.

OBS! Vi träffas varje morgon i Atleticum, Stadionområdet, där vi även  
har återsamling på eftermiddagen.

Anmäl Dig till MAI:s Sommarskola 2012

Johan
Wissman V 25 (18 - 21 juni )

 V 26 (25 - 29 j u n i )

 V 32 (6 - 10 augusti ) 

 V 33 (13 - 17 augusti ) 

MAI:s Sommarskola   
arrangeras följdande veckor



FO
TO

: D
EC

A
 T

EX
T

&
B

IL
D

Ålder?
Sommarskolan är öppen för pojkar och flickor 7-13 år.

Träna med MAI till hösten 2012 
Vid lediga platser i höstens träningsgrupper har deltagare i MAI:s Sommarskola förtur. 

Utlottning/Priser 
Varje vecka lottas en T-shirt signerad av Johan Wissman ut bland deltagarna.  
Dessutom har vi fina priser från PUMA.

Anmäl Dig till MAI:s Sommarskola 2012

Varje vecka besöker en av MAI:s landslagsaktiva lägret och ger sina bästa tips!

MALIN OLSSON

PHILIP NOSSMY

JOSEFIN MAGNUSSON

PETTER OLSON



Kostnad 
1 100 kr per vecka, sätts in samtidigt 
med anmälan på BankGiro 656 – 2185.
OBS! Första veckan (V 25) kostar 950 kr. 

Anmälan och betalning oss tillhanda  
en vecka innan start. 

Vid förhinder återbetalas  
halva anmälningsavgiften. 

Syskonrabatt  
2 barn från samma familj betalar 2 000 kr
3 barn från samma familj betalar 3 000 kr

Vecka 25  
2 barn från samma familj betalar 1 700 kr
3 barn från samma familj betalar 2 550 kr

Speciell information  
Har Du allergier, sjukdomar eller liknande
som vi behöver känna till?  
Vänligen meddela oss detta.

Bekräftelse på anmälan skickas ut via  
e-post inom två veckor efter att betalningen 
är oss tillhanda, skulle vald vecka vara 
fulltecknad och ingen annan vecka passar, 
återbetalas avgiften snarast. 

Låter det kul?  
Skicka in anmälningstalongen till: 
Sommarskola 2012 
Box 5077 
200 71 Malmö
 

eller fyll i uppgifterna och skicka in anmälan 
via e-post till sommarskola@mai.se

Kontakta oss 
För mer information kontakta MAI:s kansli 
på telefon 040 - 86 900 eller www.mai.se

Namn: Födelseår:

Adress:

Telefon dagtid (till närmast anhörig):

Anmälan gäller följande vecka (veckor):   25   26   32  33 

E-post (var god och texta):

Speciell information:

Anmälningstalongen skickas till: Sommarskola 2012, Box 5077, 200 71 Malmö
Det går också att sända samtliga uppgifter med e-post till: sommarskola@mai.se
Betala samtidigt in anmälningsavgiften till BankGiro: 656 – 2185  (MAI)
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Anmälan till  
MAI:s Sommarskola 2012


