
  

 
www.cp.no 

Besøk oss på facebook 

 
 

 
TID:  20.-22. september 2019 
STED: Quality hotell Sarpsborg, Bjørnstadveien 20, 113 Grålum 
PÅMELDINGSFRIST: 10. august til Øyvind Bråthen  
Påmelding og eventuelle spørsmål kan stilles til 
Øyvind Bråthen: 91675206 /  oyvind.brathen@ebnett.no 
Temtemoveien 46, 3053 STEINBERG       
 

Quality hotel Sarpsborg 
Velkommen til årets høsttur og likemannsamling for alle medlemmer! 
Denne gangen drar vi på badetur til Østfold!  

Så sett av helgen, bli med på tur og senk skuldrene. Sammen med alle 
oss andre i CP-foreningen – vår andre familie -  føler vi oss hjemme. Her vet 
de fleste akkurat hvordan du har det, vi deler sorger og gleder, og ikke minst 
plukker vi opp tips og kunnskap fra hverandre som ingen andre har.       

Husk badedrakt! Dagspass er selvsagt inkludert, så Superland kan 
benyttes under hele oppholdet. Det er også mulighet for opplegg med 
aktivitetsledere for barna på lørdagen. 

 
Mer informasjon om hotellet finner du her/ Bildet er kopiert fra: 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-hotel-
sarpsborg/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=regular-pictures 

 

Invitasjon til høsttur  
med Cerebral Parese-foreningen i Buskerud 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-hotel-sarpsborg/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=regular-pictures
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-hotel-sarpsborg/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=regular-pictures
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Praktisk informasjon 
EGENANDELER 

Arrangementet vil bli sterkt subsidiert, med lave egenandeler, for medlemmer i Buskerud. 
Per person for hele helgen:  
For voksne  kr. 1000 
Barn 5-12 år kr. 500 
Barn under 5 år gratis 
 
Prisene inkl. overnatting fra fredag til søndag og måltider fra middag fredag t.o.m lunsj 
søndag.Lunsj og middager inkl. 1 drikkeenhet pr.pers. Drikkevarer utenom dette betales 
av hver enkelt. 
Voksne som er avhengig av personlig hjelp må ha med egen ledsager. Boutgiftene for 
denne ledsageren vil bli dekket av foreningen (gjelder medlemmer i Buskerud). 
                        
PÅMELDING 
Vi håper dette høres fristende ut! Kom igjen og bli med. Fyll ut vedlagte 
påmeldingsskjema. 
 VIKTIG! Det er viktig at alle deltagere fyller ut vedlagte påmeldingsskjema - med alle 
opplysninger. Det skal IKKE fylles ut skjema via nettsiden cp.no. 
 
Ved meldt avbud etter påmeldingsfristen betales ikke egenandelen tilbake. Brev/ e-post 
med bekreftelse av bestilling og endelig program sendes ut når det nærmer seg. Vi tar 
forbehold om fortsatt ledige rom – så «førstemann til mølla»! 
 
BETALING 

Vennligst oppgi følgende betalingsinformasjon 
 

Merk innbetalingen med «Høsttur 
2019» og hovedmedlemmets navn. 

Betales til  Cerebral Parese – foreningen  
  avd. Buskerud 
  Postboks 202 Bragernes 
  3001 DRAMMEN         

Kontonr.: 0531.49.07770  
 
Betalingsfrist: 10.08 
 

NB! Påmelding og betaling må være mottatt innen fristen.  
 
Vel møtt!    Håper vi sees?                                
Sande, juli 2019 
Med vennlig hilsen   
CP-foreningen i Buskerud 
Med forbehold om skrivefeil,endringer og avlysning ved for få påmeldte. 
 
Vedlegg: Påmeldingsskjema. 

Har du husket GRASROTANDELEN? 
Foreningens organisasjonsnummer er 
995 4441 19. 
Gi beskjed til din tippekommisjonær 
og støtt foreningens arbeid. 5% av din 
innsats går direkte til foreningen du 
støtter. 

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. 

Vi er på Facebook: Cerebral Parese-foreningen i Buskerud 

mailto:annenystuen@hotmail.com
mailto:post@cp.no
http://www.cp.no/
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Påmeldingsskjema for Høsttur 2019 
med CP-foreningene i Buskerud 

 

Hovedmedlemmets 
navn 

 

Kontaktperson  
Adresse  
Telefon  Mobil  

 
Rullestoler 
…………voksne 

 
……………. barn 

☐  Jeg behøver hjelp til å forsyne 
med fra buffet/bære tallerken 

    
……….manuell …………elektrisk ☐ Ønsker alternativ mat  
    

Navn på deltakere Alder, 
under 
18 år 

Behov for spesiell diett (matallergi). 
Spesifiser: 

   
   
   
   
   
Eventuelt navn på ledsager: Kryss av: ☐Uten assistenten kan jeg ikke delta 

(Du betaler da ikke egenandel for denne) 
Gjelder kun voksne med CP. 

 

HOTELLROM 
Jeg/vi ønsker 

 ☐  ønsker hotellrom nærme 
resepsjonen 

.... Dobbeltrom    

.... Enkeltrom  

.... Rom tilrettelagt for rullestol-
brukere 

 
....      Familierom 
…      Hunderom 
 

 
EVENTUELT: Vil dele 
dobbeltrom med:  
.................................. 

SAMKJØRING    

☐Jeg kan ta med passasjerer  fra og til  ☐Drammen Annet sted:………………… 

    Jeg har plass til   ……personer og   ☐manuell rullestol ☐elektrisk rullestol 

☐JEG TRENGER TRANSPORT Det er viktig at du gir oss beskjed dersom du 
trenger transport!  

BINDENDE PÅMELDING: 
 
 
 

  

Sted    Dato  Underskrift 
 

 
MERK! PÅMELDING OG BETALING 

INNEN 10.08.2019 
 


