Invitasjon til voksentreff
I Cerebral Parese-foreningen i Buskerud

TID:

Onsdag 5. juni kl. 18.00

STED:

Braseria Felix, Bragernes Torg 2A, 3017 Drammen (1. etg. i
Kinobygget).

PÅMELDING til Gro Margrethe Hultgren: mobil nr. 93 60 33 00
E-post grom.hultgren@outlook.com
Postadresse: Jernbanegata 4, 3044 DRAMMEN
innen 29. mai.
Vennligst oppgi om du bruker manuell eller elektrisk
rullestol.
http://www.braseriafelix.no/
Velkommen til uformelt likemannstreff, med gode venner og god mat.

Braseria Felix, Drammen
Matbestilling
Alle medlemmer (og eventuelt nødvendig ledsager) får dekket enten en forrett, eller en
suppe/ salat eller pasta/pizza, samt en valgfri dessert, et glass drikke og en te/kaffe.
(Kjøtt og vilt krever forhåndsbestilling, derfor utgår dette). Drikke utover dette dekkes av
hver enkelt.

Egenandel

Egenandel: kr 200 per person
Alle medlemmer må betale egenandel for å delta. De som er helt avhengig av å ha med seg
ledsager for å kunne delta, slipper å betale egenandel for denne deltageren. Gjelder kun én
ledsager.

www.cp.no
Besøk oss på facebook

Betaling
Vennligst oppgi følgende
betalingsinformasjon

Merk innbetalingen med «Voksentreff juni
2019» og hovedmedlemmets navn.

Betales til:
Cerebral Parese – foreningen i Buskerud
Postboks 202 Bragernes
3001 DRAMMEN

Kontonr.: 0531.49.07770
Betalingsfrist: innen 29. Mai

NB! For å være sikret plass må alle påmeldinger og betalinger være mottatt innen fristen.
Med forbehold om skrivefeil, endringer og avlysning ved for få påmeldte.
Vedlegg: Påmeldingsskjema

Vi minner også om
Medlemstur til Langedrag
Søndag 1. september
for alle medlemmer
Invitasjon med mer informasjon kommer!

Har du husket GRASROTANDELEN?
Foreningens organisasjonsnummer er
995 444 119.
Gi beskjed til din tippekommisjonær og støtt
foreningens arbeid. 5% av din innsats går direkte til
foreningen du støtter.

Høsttur 20.-22. september
for alle medlemmer
Invitasjon og informasjon om sted
kommer!

Har du ny e-postadresse?
Send en mail til
annenystuen@hotmail.com og til
post@cp.no. Du får informasjon og
invitasjon raskere, og foreningen
sparer penger!
Hold dere også oppdatert på
www.cp.no. Her legges det ut info og
eventuelle endringer.

www.cp.no
Besøk oss på facebook

Påmeldingsskjema
Voksentreff 05.06.2019
Cerebral Parese-foreningen i Buskerud
Hovedmedlemmets navn: ……………………………………………..
Kontaktperson:…………………………………………
Telefon..................... E-post-adresse:..............................................
Navn på deltakere

Matallergi

Eventuelt navn på ledsager:
Jeg har

☐manuell rullestol ☐elektrisk rullestol

........................................
Sted

..................................................................
Dato
Underskrift

Du må gjerne sende påmeldingen på e-post (husk alle nødvendige opplysniger), eventuelt i post.

www.cp.no
Besøk oss på facebook

