
Informasjon til deltakere og foresatte 
 

Til deltakere på Friluftskole på Inndyr i uke 33.  

Tirsdag 16.august – torsdag 18.august 2022 

 

 

1. Oppmøte 

Inndyr, tirsdag 16 august ved Gildeskål Marine Center. (Rødt bygg ved Meløy Vgs.) Det vil være folk til 
stede fra arrangøren fra kl. 08.45. Her er også oppmøtested onsdag 17.august og torsdag 18.august. 

 

Friluftskole gjennomføres til følgende tider: 

Tirsdag kl.09.00 – 15.00 

Onsdag kl. 09.00-1500 

Torsdag kl. 09.00- 15.00 

 

2. Dette må du ta med. 

Alle som deltar på Friluftsskolen, må ha med klær som er tilpasset været de ulike dagene. 
Drikkeflaske og en liten sekk med skifteklær og håndduk er også lurt og ha med.  En matpakke som 
rekker for hele dagen og også viktig. Vi tar sikte på en felles lunsj  en av dagene. Nærmere 
opplysninger om dagsprogram og felles lunsj kommer uken før oppstartsdato.  

 

3. Mobiltelefon. 

Vi ønsker at deltakerne ikke bruker mobiltelefon under Friluftskolen. Vi ber derfor om at du ikke tar 
med mobiltelefonen din. Tar du den med, vil vi samle den inn ved ankomst og dele den ut ved 
avreise. Arrangørene har med mobiltelefoner så ved akutte behov kan dere få låne disse. Har 
foreldrene dine behov for å kontakte oss eller deg under oppholdet, kan de ringe til en av lederne.  

 

4. Foto og media. 

Under Friluftskolen kan det hende at medier vil besøke oss. Videre vil vi i løpet av dagene ta noen 
bilder. Dette til bruk på vårt nettsted samt vår Facebook-side. Bildene vi tar kan bli brukt i 
formidlingssammenhenger og i avisartikler.  

 

 

 



5. Aktiviteter. 

I løpet av de dagene vi er samlet ønsker vi at du skal oppleve både spenning, slit, moro og 
overraskelser.  

 

6. Arrangører. 

Gildeskål kommune & Kigok.  

 

7. Skjer det noe. 

Skjer det noe som gjør at du ikke kan delta, må du straks melde fra til oss slik at en av de som 
eventuelt står på venteliste kan få overta plassen din, samt at vi kan planlegge gjennomføringen med 
rett antall deltakere.  

Deltakere som ikke klarer eller ønsker å følge de reglene vi må ha når så mange er samlet, vil vi måtte 
sende hjem. Vi vil i slike situasjoner kontakte foreldrene og det må da påregnes at foreldrene må 
komme og hente deltakeren. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har ekstra forsikring av deltakerne. 
Dersom dere foresatte finner behov for dette må dere ordne dette selv. 

 

8. Lederne på Friluftskolen kan kontaktes på mobiltelefon: 

Per Roald Gjelseth Tlf: 950 86 404      per@kig.no 

John Eric Pettersen Tlf: 959 44 796      jonne@kig.no 

 

9. Egenandel. 

Innbetaling av egenandelen på kr 450,- betales til konto 4609 07 02572 og merkes med friluftsskolen 
og deltakernavn. Når den er betalt vil du være sikret plass på årets friluftskole.  

Er det noe mer du lurer på så bare ta kontakt med de angitte lederne. 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og til å ha det skikkelig moro sammen "#$%& 

Velkommen! 

 


