
SOMMAR 
KOLLO

20
21

Alla barn i Skinnskattebergs kommun som är i åldern mellan 10-13 år
har nu chansen att söka en kolloplats. Sommarkollot befinner sig på

Systemairhallen Sports camp i Skinnskatteberg.

Vi erbjuder två olika veckor, 10 platser per vecka.
Vecka 27: 2021-07-06 till 2021-07-09
Vecka 28: 2021-07-13 till 2021-07-16

Sista ansökningsdatum: 2021-06-18
 

Sök om du är mellan 10-13 år gammal

Kulturriket i Bergslagen

Barnen kommer under kolloveckorna att bada, grilla och leka
olika pedagogiska lekar. Det är helt gratis att vara med och mat och logi ingår. Det som

barnen behöver ta med är hygienartiklar, badlakan, badkläder, sängkläder mm.  
 

Vid frågor kontakta verksamhetsledare Gabriel Andersson
 Tel. 0222-51 56 47, E-post: gabriel.andersson@skinnskatteberg.se. 

För anmälan se www.skinnskatteberg.se 
 

Med anledning av Coronaviruset och Covid-19
I dessa tider av restriktioner rörande Coronaviruset, får endast helt friska deltagare delta på sommarkollot.  

Tänk på att meddela ansvarig vid sjukdom. 



Ansökan sommarkollo 2021
Skinnskattebergs kommun och Allaktivitetshuset Sture kommer under sommaren bedriva sommarkollo, dag- och
kvällsaktiviteter för barn och ungdomar i Skinnskattebergs kommun. För mer information se www.skinnskatteberg.se.  
 
V.27 och V.28 kommer sommarkollo bedrivas på Systemairhallen sports camp. (begränsat antal platser).  
Varje barn/ungdom är välkomna en kollovecka och två i mån av plats. Mitt barn vill vara med v.27        v.28 
 
Ansökan lämnas till kommunhuset i Skinnskatteberg, eller via mail: kommun@Skinnskatteberg.se 
Lämna in blanketten senast 2020-06-18!  
Obs from. V.25 har kommunhuset öppet mellan 08:00-12:00.  
Vi frågor kontakta Gabriel Andersson 0222-51 56 47. 

Sökande (Barn)

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namn

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Adress

Adress

Adress

E-post

E-post

Datum

Underskrift

Underskrift

Kryssas i för samtycke att barnet, om nödvändigt, får åka med i ledares bil på kollot.

Kryssas i om allergi. Vilken allergi?

Kryssas i för samtycke att barnet är simkunnig.

Vi hanterar persondata enligt GDPR.

Med anledning av Coronaviruset och Covid-19
I dessa tider av restriktioner rörande Coronaviruset, får endast helt friska deltagare delta på sommarkollot. 

Telefonnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Kulturriket i Bergslagen


