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Funkas regler för anmälan och avanmälan

🕑

Max 8 anmälningar till utomhusaktiviteter
Max 6 anmälningar till inomhusaktiviteter
(Medföljande person räknas inte)
Anmälan
Anmäl dig via vår e-tjänst på
www.varberg.se/funkavarberg.
Har du inte tillgång till dator kan du
ringa till Varberg Direkt.
Telefon: 0340-880 00, knappval 5

OBS!!!
Spara ärendenumret du får.
Det är ditt bevis på att du
anmält dig

Läs mer om behandling av personuppgifter på
www.varberg.se/personuppgifter.

Avbokning
E-post: funkavarberg@varberg.se
Telefon: 0340-880 00
Varberg Direkt, knappval 5

Ange namn,
ärendenummer och
vilken aktivitet

Du måste avanmäla dig innan sista anmälningsdag.
Aktivitetstelefon
Hit ringer du om du behöver avboka samma dag aktiviteten är.
Telefonen sätts på 1 timma innan aktiviteten börjar.
Telefonnummer: 070-530 27 96
Avanmäler du dig efter torsdag kl 12.00 till en aktivitet som är
samma vecka på fredag, lördag eller söndag ringer du till
aktivitetstelefonen också.
Prata in ett meddelande eller skicka ett sms.
Mer information finns på:
www.varberg.se/funkavarberg
Funkas Facebookgrupp

Söndag 13 juni

🕑

Minigolf
Häng med till Societetsparkens minigolf och spela en runda.
Efter vi har spelat köper vi en glass.
Var:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Societetsparkens minigolfbana
Kl 14.00-16.30
Vuxen 85kr
6-14 år 65kr
Alla åldrar
Societetsparken, Otto Torells gata
Sista anmälningsdag onsdag 9 juni

Vid ösregn träffas vi på Mötesplats Rosenfred och hittar på
något kul.
Vi meddelar på Facebook och www.varberg.se/funkavarberg om
vi flyttar aktiviteten.
OBS!!! Endast betalning med kort eller Swish
(har du ej tillgång till kort eller Swish meddela Jenny Carlsson, 0340-882 61, så löser
vi det)

Onsdag 16 juni

Snacks-snickesnack
Kom och häng med Funka.
Vi tar med snacks av alla dess slag (nyttiga som onyttiga)
Vi umgås och har en mysig eftermiddag där vi snackar och
käkar snacks.
Samling:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Mötesplats Rosenfred (gamla Centralen)
Kl 17.00-19.00
Gratis
Alla åldrar
Greve Jacobs väg 6
Sista anmälningsdag söndag 13 maj

🕔

Torsdag 17 juni

Korttillverkning på Discord
Vi träffas digitalt och gör födelsedagskort.
Var:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Anmälan:

Discord
Kl 15.00-17.00
Gratis
Alla åldrar
Sista anmälningsdag onsdag 9 juni

I anmälan skriver du vilka färger du tycker om.
Vilket tema vill du ha. Kan vara blommor, djur, fordon eller
annat.

🕒

🕑

Lördag 19 juni

Fisketur
Häng med ut på havet på en fisketur. Vi kommer vara ute runt
3-4 timmar och du kommer garanterat få makrill. Har du tur får
du även någon annan fisk.
Du behöver klara dig själv utan medföljare för att kunna vara
med.
Samling:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Träslövsläges fiskehamn
Kl 14.00-ca 17.00
Gratis
Alla åldrar
Storgatan, Träslövsläges fiskehamn
Sista anmälningsdag tisdag 15 juni

Vid dåligt väder flyttas fisketuren och vi går och köper glass på
Tre toppar
c
Glöm inte
att ta med
matsäck

Onsdag 23 juni

🕔

Glasshäng
Kom och häng med Funka.
Vi går ner till Kulingen och köper glass. Sedan sätter vi oss på
något mysigt ställe och snackar och har det trevligt.
Samling:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Utanför Hamnpaviljongen
Kl 17.00-19.00
Vad glassen du köper kostar
Alla åldrar
Otto Torells gata 1
Sista anmälningsdag söndag 20 juni

Vid ösregn träffas vi på Mötesplats Rosenfred och hittar på
något kul.
Vi meddelar på Facebook och www.varberg.se/funkavarberg om
vi flyttar aktiviteten.

Ta med
pengar
till glass

🕑

Söndag 4 juli

Fisketur
Häng med ut på havet på en fisketur. Vi kommer vara ute runt
3-4 timmar och du kommer garanterat få makrill. Har du tur får
du även någon annan fisk.
Du behöver klara dig själv utan medföljare för att kunna vara
med.
Samling:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Träslövsläges fiskehamn
Kl 14.00-ca 17.00
Gratis
Alla åldrar
Storgatan, Träslövsläges fiskehamn
Sista anmälningsdag tisdag 29 juni

Vid dåligt väder flyttas fisketuren och vi går och köper glass på
Tre toppar.
Glöm inte
att ta med
matsäck

Onsdag 14 juli

🕚

Öströö fårfarm
Häng med till Öströö fårfarm och träffa fåren och deras lamm.
Vi åker upp tillsammans och har en härlig dag. De som vill
köper en fika.
Samling:
Hemkomst:
Var:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Mötesplats Rosenfred kl 11.00
Kl 15.00
Öströö fårfarm
Vad fikan du köper kostar
Alla åldrar
Greve Jacobs väg 6
Sista anmälningsdag söndag 11 juli

Vid dåligt väder sätter vi på oss regnkläder.

Ta med
pengar
till fika

Söndag 1 augusti

🕔

Glasshäng
Kom och häng med Funka.
Vi går ner till Kulingen och köper glass. Sedan sätter vi oss på
något mysigt ställe och snackar och har det trevligt.
Samling:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Utan för Hamnpaveljongen
Kl 17.00-19.00
Vad glassen du köper kostar
Alla åldrar
Otto Torells gata 1
Sista anmälningsdag onsdag 28 juli

Vid ösregn träffas vi på Mötesplats Rosenfred och hittar på
något kul.
Vi meddelar på Facebook och www.varberg.se/funkavarberg om
vi flyttar aktiviteten.
Ta med
pengar
till glass

