SOMMERAKTIVITETER
MED KLUBBERNE i UKC
Velkommen til sommerferien 2022,

sammen med Unge- og Kulturcentret Halsnæs, UKC!
Her kan du se hvilke ture og aktiviteter UKC Halsnæs har til dig,
samt hvordan vi har åbent i sommerferien.
Vi glæder os til at se dig i sommerferien!

Tur på Bakken
Ta´ med klubben til Bakken og hav en sjov dag sammen med dine venner. Inkluderet i prisen er et turpas, så du
kan slå dig løs i alle forlystelserne.
Dato: Mandag d. 27. juni.
Afgang: Hundested Hallen kl. 11:45 og Brandstationen, Frederiksværk kl. 12:00. Hjemkomst ca. kl. 21:00.
Alder: Kommende 7. klasser til 18 år. Antal pladser: 50
Pris: 175 kr. inklusive turpas.
Medbring: Penge, evt. madpakke/drikke og tøj til vejret

Vilde Vulkaner
Er du til fest og farver, så tag med UKC til Vilde Vulkaner.
Festivalen er Danmarks største Børnefestival og er fyldt med aktiviteter, musik, leg og fællesskab.
Så er du vild med musikoptræden af både festivalens unge deltagere og professionelle band som Jimilian, Toko,
Christoffer, L.I.G.A, Carpark North eller Icekid så ta’ med UKC klubberne til Vilde Vulkaner i Vordingborg.
Dato: Tirsdag d. 28.juni til fredag d. 1. juli.
Afgang: kl. 13:00 fra Hundested v/Regnbuen. Kl. 13.15 fra Frederiksværk v/ Brandstationen. Hjemkomst ca. kl.
12:00.
Alder: 12 til 15 år. Antal Pladser: 18
Pris: 700 kr. inklusiv forplejning. Dog skal du selv sørge for aftensmad tirsdag aften, så medbring madpakke
eller køb mad på festivalpladsen.

Gokart
Kør ræs mod vennerne. Bussen kører mod en fed oplevelse i Roskilde Racing Center. Du får mulighed for at køre ræs mod andre, efter du har fået instruktioner og er blevet coachet af en af de dygtige racerkørere i centret.
Dato: Onsdag d. 29. juni
Alder 13-18 år
Afgang: Hundested Hallen kl. 11:00 og Brandstationen, Frederiksværk kl. 11:15. Hjemkomst ca. kl. 16:00.
Alder: 12 til 18 år. Antal pladser: 22
Pris: 150 kr.
Medbring: Evt. madpakke/drikke og tøj til vejret

Overnatning Klub Regnbuen Hundested
Kom og vær med til hyggelige og sjove dage i selskab med vennerne 24/7. Overnatningen foregår i telte i haven
så medbring gerne eget telt. Klubben sørger for morgen, frokost og aftensmad.
Vi glæder os til at være sammen med jer!
Dato: Tirsdag d. 12/7 kl 12:00 til torsdag 14/7 kl. 12:00.
Alder: Kommende 6. klasser til 18 år. Antal pladser: 30
Pris: 50,- inklusive mad
Medbring: Tøj efter vejret, Solcreme, Håndklæde, Sovepose/sengetøj, Liggeunderlag, Lommelygte, Telt, Snoldepenge.

Hyttetur til Knäred
Har du lyst til at komme med UKC til vores super hyggelige hytte i Knäred? Her kan du få lov til at opleve den
svenske natur, lave mad over et bål, sejle i kano og hygge med spil og meget andet.
Dato: Mandag d. 4. juli til fredag d. 8. juli kl.12:00
Afgang: kl. 10:00 fra Hundestedhallen og Kl. 10.15 fra Frederiksværk v/ Brandstationen.
Hjemkomst ca. kl. 15:00.
Alder: Kommende 7. klasser til 18 år. Antal Pladser: min 12 og max 22
Pris: 400 kr.. inklusive fuld forplejning.
Medbring: Pakkeliste tilsendes før afrejse

SommerCamp Frederiksværk
Kom og vær med til hyggelige og sjove dage i selskab med vennerne 24/7. Overnatningen foregår i telte i haven
så medbring gerne eget telt. Klubben sørger for morgen, frokost og aftensmad.
Vi glæder os til at være sammen med jer!
Dato: Tirsdag d. 12/7 kl 12:00 til torsdag 14/7 kl. 12:00.
Alder: Kommende 6. klasser til 18 år. Antal Pladser: 25
Pris: 50,- inklusive mad

Medbring: Tøj efter vejret, Toiletsager, Solcreme, Håndklæde, Sovepose/sengetøj, Liggeunderlag, Lommelygte,
Telt, Snoldepenge.

Mountainbike
Vi starter fra Brandstationen og slutter når vi er godt trætte og ømme i benene,.
Du medbringer selv MTB, cykelhjelm, drikkedunk med vand. Det er dog muligt at låne både MTB og hjelm. Skriv
dette ved tilmelding. Påklædning efter vejret, vi cykler også i regnvejr!!
Vi skal prøve at køre på MTB sporet i Tisvilde Hegn og andre steder i Halsnæs kommune.
Du skal ikke være hurtig på MTB, men lidt modig og have en god balance, da du vil blive udfordret i skoven.
Undervejs vil vi få idt frugt og grønt og slutter af med en pølse på grillen og en sodavand ved Brandstationen.
Dato: Hold 1. Mandag d. 11. juli. Hold 2: Tirsdag d. 12. juli. Begge dage kl. 10.00 til ca. 13.30.
Alder: Kommende 7. klasser til 18 år. Antal Pladser: 6-12 pr. hold.
Pris: Gratis ved tilmelding
Medbring: Tøj efter vejret

Skonnerten Bonavista
Mandag d. 1. august lægger skonnerten Bonavista fra Holbæk til i Hundested Havn. Sammen med dig, vil unge
fra Holbæk lave workshops om sømandstatoveringer, maritim håndværk samt mulighed for at komme ombord
på skonnerten og være sømand for en dag. Om aftenen griller og spiser vi på havnen ved skonnerten og hygger
os.
Dato: Mandag d. 1. august kl. 12 til ca. 20
Alder 12-18 år
Pris: Gratis
Medbring: Tøj efter vejret
Læs om Bonavista på https://natmus.dk/museer-og-slotte/skibene/bonavista/

TILMELDING TIL SOMMERAKTIVITETER OG TURE
MED UNGE- OG KULTURCENTRET
Hvis du ønsker at tilmelde dig, så log ind på hjemmesiden www.ukchalsnaes.dk. Du kan altid kontakte os på tlf. nr.:
47784800, hvis du har brug for yderligere oplysninger om hold-tilmelding eller særlige ønsker.
Tilmeldingsfristen for de enkelte ture og aktiviteter kan du se på vores hjemmeside. Men skynd dig at melde dig til,
da der er begrænset pladser og da det er ”først til mølle”.
DATOER, TIDER OG STEDER
Står under de enkelte ture. Du kan også mere om turene og sommerferie i UKC Halsnæs på www.ukchalsnaes.dk.
så hold dig løbende orienteret på vores hjemmeside.
PRIS OG BETALING
Du skal betale ved tilmelding.
Vær opmærksom på depositum ikke kan refunderes, hvis du melder afbud.
Den angivne pris indbetaler du på: Reg: 4319 Konto: 4779135608 eller mobilepay: 655604
Anfør aktiviteten og deltagerens fulde navn.
Information til forældre og elever ved afbud og ændringer i undervisningen kommer på SMS og på Facebook.
FORSIKRINGER
Du skal selv sørge for at have de fornødne forsikringer, for at deltage i UKC’s aktiviteter, med mindre andet er angivet.

Oversigt over uger og åbningstider
Uge 26:

Tur på Bakken, Vilde Vulkaner, Gokart.
Klub Regnbuen, Hundested åben 15-20 tirsdag.
Klub Brandstationen, Frederiksværk åben 15-20 torsdag.

Uge 27:

Hyttetur til Knäred.
Klub Regnbuen, Hundested åben 15-20 mandag og tirsdag. Klub Brandstationen,
Frederiksværk åben 15-20 onsdag og torsdag .

Uge 28:

Overnatning Klub Regnbuen Hundested, SommerCamp klub Brandstationen, Frederiksværk, Mountainbike.

Uge 29:

Klub Regnbuen, Hundested åben 15-20 mandag og tirsdag. Klub Brandstationen,
Frederiksværk åben 15-20 onsdag og torsdag .

Uge 30:

Klub Regnbuen, Hundested åben 15-20 mandag og tirsdag.
Klub Brandstationen, Frederiksværk åben 15-20 onsdag og torsdag.

Uge 31:

Mandag: Skonnerten Bonavista.
Klub Regnbuen, Hundested åben 15-20 tirsdag. Klub Brandstationen, Frederiksværk åben
15-20 onsdag og torsdag.

