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Priser
kursavgift för KHS-medlem över 18 år
kursavgift för ej KHS-medlem över 18 år

800 kr
950 kr

därutöver tillkommer för mat och logi:
(rumspriserna är för del i dubbelrum resp. enkelrum, inkl. mat)
rum med wc och dusch
2050 kr/2250 kr
enkelrum i dubblett (delad wc&dusch)
--- /2100 kr
rum med wc och dusch i korridor
1500 kr/1550 kr
barn och ungdom t.o.m. 18 år
0 kr/person
endast mat
1000 kr
enstaka dag
400 kr

Anmälan
Jag/Vi anmäler oss till KHS sommarmöte
(Personnummer, 10 siffror, ska anges på alla deltagare över 14 år)
Namn _______________________________________________
Namn _______________________________________________
Barn - ålder ___________________________________________
Barn - ålder ___________________________________________
Adress _______________________________________________

Studerande har 50% rabatt på logi och mat.

Postnummer________ Postadress_________________________

Det finns givetvis möjlighet att delta under en del av Sommarmötet. Kontakta
förbundssekreteraren för information och priser.

E-post _______________________________________________

Anmälan
Skicka in anmälan med namn och önskade alternativ snarast, men senast
den 22 juni till KHS expedition:
Samaritergränd 2
753 19 UPPSALA
Det går även att ringa in anmälan till KHS expedition: 018-10 17 39
(telefonsvarare om ej bemannat). Eller e-posta: kansli@kristenhumanism.org
Medlemsavgiften 2010 är 175 kr.
Anmälningsavgiften = kursavgiften (gäller ej barn/ungdom) sätts in på KHS
bankgiro 276-6327 snarast. Din plats i rumskön bestäms av när du skickat in
önskemål och betalat anmälningsavgiften. Ange deltagarnamn vid
inbetalning.
Har du frågor kan du kontakta
Karl Högberg, Förbundssekreterare: 018-10 17 39 (exp.)
Programmet uppdateras på vår hemsida www.kristenhumanism.org

Telefon/fax _______________________

( ) studerande

Rum m. WC&Dusch: ( ) enkelrum ( ) dubbelrum
( ) enkelrum i dubblett (delad WC&Dusch)
Rum m. WC&Dusch i korridor: ( ) enkelrum ( ) dubbelrum
( ) önskar lakan och handdukar (100 kr) ( ) endast mat
Enstaka dag:
( ) onsd
( ) torsd

( ) fred

Mat:
( ) vegetarisk kost

( ) allergi mot ……………………….

( ) lörd

( ) sönd

Andra önskemål
( ) kort gångavstånd / ej trappor
Annat: ……………………………………………………………
Välkommen till KHS sommarmöte!

