
 
 
 
           Juni 2020 
 
Informasjon til alle i Kviteseid Soul Children, med foreldre/foresatte! 
 
Etter en vår som ikke gikk helt som planlagt, satser vi på en fin avslutning. Lørdag 20. juni 
reiser vi på dagstur til Drammen for å besøke Rush trampolinepark, spise sammen og 
kanskje vi rekker en dukkert? 
 
Vi reiser i privatbiler fra Kviteseid kl 10, og er tilbake omkring kl 19. Sjåførene Hægeland og 
Holm avtaler møtested/henting med sine passasjerer. Vi tar en egenandel på 100 kr per 
pers som inkluderer transport, hopping op pizza J Meld deg på til Olav på 93401156. Si 
også ifra dersom du ikke blir med. Egenandelen vippses til #102914. Merk betalingen med 
«Sommeravslutning 2020» og navn. Om du ikke har vipps, bruk kontonummer: 
2801.32.40886. 
 
Parken skriver om smittevern: 
Vi har gode rutiner for renhold hos oss. I forbindelse med utbruddet av Covid-19 har vi nå i tillegg iverksatt flere 
smitteverntiltak i parken vår, slik at våre gjester og medarbeidere skal føle seg trygg.Vi ber deg som gjest hjelpe oss og 
overholde dette:  

-Vask hendene før du går inn i trampolineparken og bruk Antibac som er tilgjengelig flere steder. 

-Hold 1 meter avstand til andre besøkende som ikke bor i samme husstand som deg  

-Hold deg hjemme dersom du føler deg syk  

Vi ber om at besøkende som ikke skal hoppe, venter i cafe’en. På grunn av 1 meters avstandsregel er det begrenset 
kapasitet i garderobe. Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke tiltak vi har iverksatt er du hjertelig velkommen til å 
ta kontakt med oss. 

 
NB! Alle må fylle ut egenerklæringsskjema sammen med en foresatt før vi reiser. Den finner 
dere på https://rushnor.booknow.software/no/bnow__newwaiver. 
 
Programmet blir ca slik: 
10.00: Avreise fra Kviteseid. Nistespising langs veien. 
12.45: Oppmøte Rush trampolinepark 
13.00-14.30: Hoppetid! 
14.30-15.30: Bad? 
16.00-17.00: Pizza  
Ca 19.00: Tilbake I Kviteseid 
 
Ta med: 

- Drikkeflaske med vann 
- Niste til første måltid 
- Rushsokker om du har vært der før. 
- Klesskift om du vil svette, badetøy om du vil bade 

 
Vi gleder oss! 
Hilsen styret: Anna, Solfrid, Andreas og Olav 


