
ER DU 18 – 26 ÅR? 
...BLI MED TIL BERLIN 16.-19.SEPTEMBER 2011 

Våren 2007 arrangerte Norsk Immunsviktforening for første gang en ungdomssamling til utlandet. Reisemålet var Barcelona, og turen 
ble en suksess. Høsten 2009 var det på nytt ungdomstur-denne gangen til Praha og igjen opplegget hadde vi en flott opplevelse.

Styret planlegger nå en ny tur for den aldersgruppa. Denne gangen går reisen til Berlin. 12 ungdommer i aldersgruppa 18-26 år 
får muligheten til å delta.  

Denne likemannssamlingen vil ha fokus både Jobbmuligheter og Arbeid og i tillegg opplevelser, møte andre i samme situasjon, 
informasjon, kunnskap og erfaringsutveksling er viktige stikkord for arrangementet.  Informasjon, råd og veiledning i forhold 
til arbeid og konkret veiledning vil og være viktige deler av seminaret.

Berlin er en spennende by, som byr på mange severdigheter både historiske og kulturelle. Det vil bli felles obligatoriske ar-
rangementer, sightseeing, opplevelser og måltider mv. Noe ”fri-tid” blir det også, men ingen av deltagerne skal være alene. Dette 
skal være en felles – sosial tur der alle skal være trygge, føle fellesskap og ha fine opplevelser sammen med andre ungdommer.



Opphold
• Innkvartering i 3 / 4stjernes hotell sentralt i Berlin,
• Deltagerne blir plassert i dobbeltrom. De som vil ha enkeltrom, må betale et tillegg for enkeltrom. Deltagerne får frokost på hotellet.

Reise
Det planlegges at hele gruppen reiser sammen fra Gardermoen direkte til Berlin. For de som har behov for tilslutningsreise 
til og fra Gardermoen, vil dette bli ordnet.

Reiseledere
Det vil være med 2 - 3 voksne reiseledere fra styret. Ungdommene som blir med skal være i trygge hender, reiselederne har ulik bakgrunn:
• Alle er erfarne i forhold til reiser
• Erfaring med å arbeide med ungdom
• Lege evt sykepleier

Pass og Reiseforsikring
Hver deltager må sørge for å ha gyldig PASS og REISEFORSIKRING.

NB! Alle deltagere må også sørge for å ha med Europeisk Helsetrygdekort. Ta kontakt med det lokale NAV kontoret for 
nærmere informasjon og utstedelse av kort.

Deltageravgift
Deltageravgiften er kr 2.000,- pr person. Dette dekker:
• Reise t/r Berlin
• Transport t/r flyplass i Berlin
• Overnatting i dobbeltrom (evt 4 mannsrom) med frokost
• Felles middag 2 dager (lørdag, søndag)
• Sightseeing/arrangement 

Reiseregler må aksepteres og underskrives av den enkelte deltager før deltagelse.

Medlemskontingent for 2011 må være betalt før avreise.

Påmeldingsfrist – 1.augst 2011
Påmelding gjøres på vedlagte skjema, så raskt som mulig. 
Dersom flere enn 12 melder seg på arrangementet, vil de som ikke har deltatt på tidligere arrangement bli prioritert.

Styret har stor tro på at det vil bli en flott og opplevelsesrik tur til Berlin.

Dersom det er noen spørsmål, ta kontakt med 
• Eva Brox tlf 90 269651 
• Undis Veisten tlf 95260504.

   PÅMELDING NORSKIMMUNSVIKTFORENING UNGDOMSARRANGEMENT TIL BERLIN 16.-19. SEPTEMBER 2011

Navn / Fødselsdato

Adresse

Postnr. / Sted

Telefon og epostadresse                                                                                       

Navn og telefon (fasttelefon og mobil) til foresatte

Navn på hvem du ønsker å dele rom med

Andre opplysninger det bør informeres om (allergier mv)

Skjemaet returneres til Undis Veisten undis.veisten@no.pwc.com  


