NYHEDBREV 1: KOLORITTEN - GENÅBNING – NY SÆSON

18.08.20

KONTAKT TIL IGANGSÆTTER OG DELTAGERE FRA SIDSTE SÆSON
Som tidligere meldt ud, genåbner Kolorittens aktiviteter på den måde, at der bliver taget kontakt først til
igangsætterne og herefter til hold-deltagerne fra sidste sæson om at ’genstarte’.
OPSTART
vil ske i det tempo, det kan lade sig gøre i forhold til, at vi kan overholde de vilkår, vi skal i forhold til Covid19, så det sker sikkert. Derfor kommer nogle hold til at starte snart og andre først senere… Vi har hold
næsten hver dag nu, som genopstarter. Vi håber, at vi kan have det meste i gang i løbet af september.
MEDLEMSKAB
Deltagere, som har fået konkret aftale om opstart, bedes nu købe medlemskab – andre kan vente.
Det vil være bedst, hvis du selv køber medlemskab online for at aflaste Kolorittens Information.
Men hvis du ikke selv kan gøre det og du ikke kender andre, som kan hjælpe dig, så er du selvfølgelig
velkommen til at kontakte Informationen.
TILMELDING TIL DIT HOLD OG BETALING AF EVT. BRUGERBETALING
Selv om du har fået konkret aftale om opstart – skal der først senere ske en tilmelding til holdet og evt.
betales brugerbetaling – Men dette bliver først efter en konkret aftale, som vi laver med dit hold.
Dvs. at du – efter en konkret aftale om opstart – godt kan begynde, selv om ny-tilmelding til dit hold og
evt. brugerbetaling endnu ikke er udført.
HVIS DU GERNE VIL I GANG MED NOGET ANDET ELLER MERE…
…end du gik til sidste sæson – eller hvis du gerne vil være nyt medlem på Koloritten i denne sæson, så kan
der på nuværende tidspunkt IKKE tilmeldes til aktiviteter, da vi som sagt starter holdene op med
deltagerne fra sidste sæson.
LEDIGE PLADSER:
I løbet af september måned begynder vi at få overblik over ledige pladser på holdene… og disse pladser vil
efterfølgende blive slået op med tilmelding efter ’først til mølle’ princippet.
Når vi har en tilmeldingsdato for dette - vil datoen blive meldt ud på infoskærm og Kolorittens
hjemmeside en uge før. Så følg med her, så du kan være klar til den ’åbne’ tilmelding:

ANDRE MULIGHEDER – HER OG NU 😊
Hvis du gerne vil hurtigst muligt i gang med fysisk aktivitet, så er HER 3 gode tilbud til dig:
GÅ MED OS. Hold 1
GÅ MED OS. Hold 2
GÅTUR LØVBAKKERNE

Mødes på Koloritten:
Mandag kl. 13.00 -14.30. Fra: 7. sep.
Mødes på Koloritten:
Onsdag kl. 9.30-11.00.
Fra: 26. aug.
Mødes: Løvbakkevej 32. v/Naturskolen Tirsdag kl. 10.00-11.00 Fra. 18. aug.

Gåturene forgår i et tempo, hvor de fleste kan være med.
Hvis der kommer mange deltagere, så kan der evt. deles i flere hold.
Der kan tilmeldes til ovenstående 3 hold allerede nu, når medlemskabet er betalt.
Med venlig hilsen
Allis Lunde. Leder Træning og Aktivitet Område Øst
Linda Nielsen. Aktivitetskoordinator på Koloritten.

