Besök gärna vår hemsida www.junis.se/distrikt/kronoberg
Vi finns även på Facebook och Instagram. Följ oss gärna där!

juniskronoberg
juniskronoberg

För frågor och information kontakta Junis verksamhetsutvecklare
Lina Selvén på 0738-72 70 77 eller lina.selven@junis.org

OM JUNIS
Junis är barnens organisation. Vi
finns i hela landet och har ungefär
200 föreningar runt om i Sverige.
Vi sysslar med film, teater, pyssel,
disco, läger och massa annat roligt.
Junis arbetar med tre grundsatser
som en röd tråd i all verksamhet:
nykterhet, demokrati och
solidaritet. Junis är en del av
IOGT-NTO rörelsen och är
religiöst- och politiskt obunden.

Betala avgiften på 100 kr via bankgiro eller Swish!
Bankgiro: 700-8709
Swish: 123 452 47 16

i Lillestadskolans gymnastiksal

ska vara betald INNAN första tillfället ditt barn deltar.

Tisdagar kl 15:00
100 kr för ALLA filmer
Datum
14/1
28/1
11/2
25/2
10/3
24/3

Film
Husdjurens hemliga liv 2
Willy & Monsterplaneten
Mysteriet om Herr Länk
En isbjörn i New York 2
Uglydolls
Prins Charming

Märk inbetalningen med barnets namn,
personnummer och skola (Li). OBS! Avgiften

Längd
1h 22 min
1h 30 min
1h 30 min
1h 27 min
1h 24 min
1h 22 min

OBS! Filmens längd är baserad på vad som står på baksidan av DVD-fodralet. Det innebär att
filmen kan bli klar några minuter tidigare än angivet. Vi hoppas ni har överseende med detta.

När du går på filmen blir du medlem i Junis.
Som medlem är du försäkrad till, från och under aktiviteten. Du får
medlemstidningen Struten och erbjudanden om att följa med på andra
aktiviteter med Junis, exempelvis läger.
Avgiften är en aktivitetsavgift som föreningen tar ut. Föreningen ditt barn
blir medlem i heter 302 Young Artists.

Du MÅSTE fylla i och ta med talongen första träffen du deltar på filmen.

Vi behöver uppgifterna för att skriva in dig som medlem och det gäller nya som gamla
medlemmar. Genom att skriva under godkänner du att vi hanterar era personuppgifter.

Namn: _________________________________________________________________
Personnummer (10 siffror): _____________________________________________
Adress: ________________________________________________________________

OBS!
Snacks och dricka
får INTE tas med!

Postnummer:__________________ Ort: ___________________________________
Mailadress: ____________________________________________________________
Telefonnummer till målsman: ___________________________________________
Målsmans signatur: ____________________________________________________
________________________________________________________________________
Barnets (medlemmens) signatur
Datum

