
 

Välkommen till Sommarviks Kids Club 
 
Alla incheckade barn upp till 12 år kan bli medlemmar i Sommarviks Kids Club och på så vis ta del av en massa 
spännande aktiviteter och erbjudanden under sommarsäsongen. Medlemskapet är kostnadsfritt och alla 
medlemmar får ett snyggt klubbkort. 
 

Rabatter och erbjudanden med Kids Club-kortet 
 
Med Kids Club-kortet får medlemmarna ta del av en hel del rabatter och erbjudanden. Håll utkik efter Kids Club-
märket i butiken, poolbaren och restaurangen. Kids Club-märket betyder att just den varan är rabatterad för Kids 
Club-medlemmar! Vid uppvisande av Kids Club-kortet får medlemmarna även följande: 
 

 Gratis topping i poolbaren vid köp av mjukglass 

 3 kulor glass till priset av 2 

 5 kr rabatt på minigolf före kl 15.00 

 20 % rabatt på kanothyran i vuxens sällskap 

 Delta i Kids club aktiviteter 

 Delta i Sommarviks Filmklubb 

 Fler erbjudanden kan tillkomma under säsong. 

 

Information till dig som förälder 
 
Alla aktiviteter som genomförs i vår Kids Club sker under ledning av aktivitetsledare. Aktivitetsledaren finns där för 

att leda aktiviteten och försöka se till så att alla barn kan vara med och delta. Som förälder är det viktigt att känna 

till att Kids Club inte barnpassning (deltagning på eget ansvar) och föräldrar bör finnas med under hela aktiviteten, 

eller åtminstone hålla sig i närheten, i det fall barnet skulle vilja avsluta aktiviteten i förtid eller om något annat 

skulle inträffa som gör att aktivitetsledaren behöver få kontakt med föräldern.  

På vissa aktiviteter händer det att vi serverar glass/våfflor/korv eller annat. Vid sådana här tillfällen är det du som 

förälder som ansvarar för att informera aktivitetsledaren om eventuella allergier. 

Under vissa aktiviteter tar vi foton som kan komma att användas i marknadsföringssyfte, på exempelvis 

Facebook, Instagram, våra hemsidor och foldrar. Det är ditt ansvar som förälder att informera aktivitetsledaren 

ifall du inte vill att ditt barn ska vara med på bild. 

Hur blir man medlem? 

Medlem blir man genom att, tillsammans med en förälder, fylla i bifogad medlemsblankett, antingen direkt via vår 

hemsida eller på plats i receptionen eller Kids Club-huset. Medlemskortet hämtas ut i receptionen. 

Föräldrar undertecknar här: 

Jag (föräldrar) har tagit del av och godkänner ovanstående information:  

 

___________________________ _________________________________________ 

datum   namnteckning 


