Praktisk information om jubileum/sommarlägret 22 – 23 juli 2017

25-års jubileumet och Träningslägret hålls på Tollare Folkhögskola, Nacka.
Lördag den 22 juli, kl. 10.00 – 20.00 och söndag den 23 juli, kl. 08.00 – 16.00

Anmälan
Du anmäler dig genom att betala in 300 kr till Biyunakademin. Ange ditt namn, adress, telefon
och mail adress samt 25-års jubileum. Dessutom mailar du dina önskemål om boende och
mat till Göran Jakobson.

Betalning
Kostnad för mat och logi måste betalas in i förväg tillsammans med kursavgiften till
Biyunakademins plusgirokonto: 601 87 34-1. Oss tillhanda senast 10 Juli.

Kursavgift
1.900 kr. För medlemmar 1.800 kr, för pensionärer 1.600 kr.

I nedanstående pris ingår mat och logi
Enkelrum 1.160 kr
Del i dubbelrum 860 kr/person
Var god anmäl i förväg specialkost önskemål som gluten, laktos mm
Extra natt
De som vill boka en extra natt har möjlighet att göra det. Enkelrum kostar 730 kr extra och del i
dubbelrum kostar 430 kr /person extra.

Pris för måltider för de som ej bor på folkhögskolan
Frukostbuffé: 80 kr, lunch per tillfälle: 95 kr, galamiddag lördag kväll: 160 kr

Mat, logi och ev specialkost måste bokas i förväg till: goran.jakobsson@biyun.se

Bokning av måltider gäller alla, även dig som ej bor på folkhögskolan.
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Vill du veta mer om sommarlägret, ring Niko Nygren 070-669 73 70 eller Göran Jakobsson
070-712 24 64 eller maila till Biyunakademin på email info@biyun.se

Du finner information även på hemsidan www.biyun.se

Om du har frågor om boendet eller maten, vänligen kontakta Tollare Folkhögskola direkt på
telefonnummer 08-505 686 00. För vägbeskrivning se:
http://www.tollare.org/om-tollare/vaegbeskrivning.aspx

Avbokningsvillkor
Avbokning av mat och logi kan göras fritt fram till Måndagen den 10/7. Därefter debiteras du
alla kostnader för mat och logi i enlighet med Tollare folkhögskolas avbokningsregler

Tollare Folkhögskola ägs och drivs av IOGT-NTO och är därför en unik frizon, där friheten från
alkohol och andra droger är naturlig och självklar. De ber alla sina gäster respektera detta
genom att inte ta med eller förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.
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