Velkomstbrev Scala Young
Kære Scala Young’er og forældre
Vi glæder os til at byde jer velkommen til den nye sæson 2018/2019 for Scala Young, og i den forbindelse er hermed
lidt praktiske informationer.
Der afholdes informationsmøde for Scala Young’er med forældre
Torsdag den 16. august
kl. 18.00 – 20.00
Scala Jernbanegade 9-11, 4700 Næstved
Det er vigtigt at alle kommer, og vi sørger for lidt aftensmad til jer!
Træningstider
Mandag 16,30 til 17,30 - Tirsdag 16,00 til 17,00 - Torsdag 16,00 til 17,00
Træningstøj og sko
For optimal træning er det i den kommende periode nødvendigt at der medbringes tøj og sko til både uden- og
indendørs aktiviteter. Vejret er som bekendt ikke en hindring for at være udenfor, kun tøjet ;-)
Har I ikke tøjet med til den aktivitet der skal foregå på den gældende træningsdag, ser vi os nødsaget til at sende jer
hjem. Dette vil blive håndhævet meget kraftigt – og dårlige undskyldninger accepteres ikke.
Ved evt. skader
Af hensyn til sikkerheden, kan Scala Young medlemmer ikke deltage i træningen hvis de er skadet.
Scala Young medlemmer med en skade, der medfører at de ikke kan deltage i dagens træning,
vil blive sendt hjem, da det ikke er muligt for instruktøren at have det påkrævede opsyn.
Vi har brug for fuld opbakning fra jer forældre, da konsekvenserne fremadrettet kan være ret alvorlige for jeres børn,
såfremt de træner med en skade. Efter en skade, skal vi have en klar melding fra hjemmet inden træningen
genoptages.
Nyheder og events
Den nye sæson vil byde på forskellige events - der kommer en plan til opstart.
Et andet nyt tiltag er, at vi vil arbejde med motivationsplaner, hvor I får mulighed for at opnå Scala
gaver.
På informationsmødet vil I få mere at vide om alle de spændende ting vi har planlagt til jer!
Opstarts pakke med Scala Young logo t-shirt, shorts/tights til favorabel pris.

Tilmelding til informationsmødet 16. august
Af hensyn til indkøb af mad + drikke, skal man være tilmeldt for at deltage.
Tilmeld jer på på mail info@scala-centret.dk Sidste frist for tilmelding er fredag 10. august
Skriv: Tilmelding Scala Young - navn – antal deltagere
Med dette indspark glæder vi os rigtig meget til at udfordre jer i den nye sæson,
hvor vi alle, igen ☺, er i rigtig god form.

Scala Young teamet ønsker jer fortsat rigtig god sommer
Jens – Katie – Ea - Sebastian

Træningsfri i følgende ferie perioder:
Efterårsferie uge 42, Juleferie 24. dec – opstart 7. jan 2019, Vinterferie uge 7
Påskeferie 18.april opstart 23. april , Kr. Himmelfart 30. maj, Pinse 10. juni
Sidste træning inden sommerferien i 2019 er d. 20. juni.

