Velkommen til Unisport Gym for life Challenge Norge 2021
Vestfold- og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund
inviterer til Unisport Gym for Life Challenge Norge på Oslofjord Convention Center i Sandefjord
lørdag 27. november 2021
Gym for Life er en oppvisningskonkurranse for breddegymnaster over 13 år. Konkurranse har ingen øvre
aldersgrense.
Påmelding:
Påmeldingsfrist for troppene er 15.september.
Påmelding med navn på gymnastene, innsending av musikk og betaling av deltakeravgift er 15.oktober.
Deltakeravgift:
Deltakeravgift er kr 500,- pr gymnast/trener, dette inkluderer deltakelse og lunsj.
Påmeldingsskjema finner dere under arrangement.
Reglement for Gym for Life Challenge finner dere HER.
Overnatting og transport:
Påmeldte lag må selv ordne transport til Oslofjord Convention Center og eventuell overnatting. Det finnes
muligheter til overnatting på OCC (se tilbud for overnatting og mat på eget skjema på side 2).
Ellers kan overnatting bestilles på hoteller i Sandefjord eller i Tønsberg.
Oslofjord Convention Center (OCC):
OCC ligger i Vestfold og Telemark fylke, ca. 10 mil sørvest fra Oslo. Nærmeste flyplass er Torp Sandefjord
lufthavn – 15 minutter unna. For de som kommer med fly til Oslo Gardermoen så går det tog direkte fra
Gardermoen til Stokke. Sjekk rutetider på VY.no

For flere opplysninger ta kontakt på: GFLNorge2021@gmail.com
Vi gleder oss til å se mange tropper og flotte oppvisninger i Sandefjord
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INFORMASJON OM OVERNATTING PÅ OCC
Ønsker dere å overnatte på OCC skal dere fylle ut skjema og sende det til arrangør innen 15.oktober.
Eget skjema for overnatting blir tilsendt etter påmelding 15. september.
Skjema skal fylles ut med navn på alle deltakerne og hvem som skal bo sammen på flersengsrom og evt.
måltider utenom frokost.

Beskrivelse rom

Overnatting
inkl. frokost

6 personer

345,- pr. pers. pr. døgn.

5 personer

390,- pr. pers. pr. døgn

4 personen

440,- pr. pers. pr. døgn

3 personer

480,- pr. pers. pr. døgn

2 personer

520,- pr. pers. pr. døgn

1 person

1070,- pr. døgn

•
•
•
•
•

Lørdag er lunsj inkl. i deltakeravgiften.
Det er mulighet for enkel matlaging på rommene for evt. ankomstdag og avreise dag.
Ankommer dere fredag vil dere få tilbud om mat på ettermiddag/kveld.
Skal dere reise søndag vil dere også få tilbud om mat lørdagskveld.
Overnatting og mat utover lunsj lørdag faktureres klubben etter bestilling 15. oktober.

Med hilsen,
Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets
v/arrangementsansvarlig Ragnhild Havenstrøm
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