
 

GEMENSKAPSTRÄFF 

MILANO 27-29 MARS 
SISTA ANMÄLNINGSDAG 28 

FEBRUARI 
RIKSSTYRELSEN I REACTA BJUDER IN BARN & UNGA (7-26 ÅRS 

ÅLDERN) SOM ÄR MEDLEM I NÅGOT HÄLSORÅD ATT ÅKA PÅ 

GEMENSKAPSTRÄFF I ITALIEN. 

Ta chansen att träffa Reactas medlemmar från olika delar av landet och lär 

dig mer om Reacta. Under gemenskapsträffen fokuserar vi på att lära 

känna varandra och organisationen bättre. Vi kommer att göra 

hälsoaktiviteter och delta på spännande workshops. 

 

Villkor för deltagande(Läs 

även på nästa bild) 

____ 

Du måste vara medlem i 

något av våra hälsoråd 

____ 

Anmälningsavgiften är 

200 kr.  

____ 

Är du under 18 år behöver 

du ha med dig en vuxen 

på resan. Är ni flera från 

ett hälsoråd som vill åka 

så kan ni utse en 

gruppledare som är över 

18 år 

____ 

Reacta står för resa, kost 

och logi 

Tveka inte att kontakta 
Reactas styrelsemedlemmar 

vid frågor: 

malik.chaudhry@reacta.se, 
0700465007 

aylin.daut@reacta.se, 
0720299386 

 

 

 

 



 
 
Villkor för resan: 

 

Du måste vara medlem i något av våra hälsoråd. 

 

Är du under 18 år behöver du ha med dig en vuxen på resan. Är ni flera från ett hälsoråd som vill åka så 

kan ni utse en gruppledare som är över 18 år. 

 

Anmälningsavgiften är 200 kr och ska betalas senast den 28 februari som också är sista 

anmälningsdagen. Hur anmälningsavgiften ska betalas in får du per mejl efter anmälan. Vi kör även en 

medlemstävling inför resan.  

 

Värvar du ensam minst 5 nya medlemmar till ditt hälsoråd bjuder vi på anmälningsavgiften. Då ska 

namnen på dem du värvat skickas in till styrelsen på nedanstående kontaktuppgifter senast den 28 

februari. Är ni två personer som värvar medlemmar tillsammans måste ni fördela medlemmarna er 

emellan det vill säga ni kan inte tillgodoräkna samma värvning. 

 

Följande flygavgångar kommer man kunna välja mellan: 

 

Fredag 27 mars 

Köpenhamn - Milano avgång 10:15 

Stockholm Arlanda - Milano 10:35 

 

Söndag 29 mars 

Milano - Stockholm Arlanda 16:40 landar 19:30 

Milano - Köpenhamn 16:30 landar 18:30 

 

Obs, information om program skickas ut längre fram (Det finns inget utrymme för fri tid att utforska 

staden på egen hand) 

 

Sista anmälningsdagen är 28 februari. 


