
Information til forældre og børn om RFC-festerne

UK-fester på RFC
RFC-festerne er:

 Samvær med jævnaldrende
 Fester under trygge forhold
 Nye venskaber
 DJ og underholdning

Hvor og hvornår?
 Festerne afholdes på RFC – Ejbyvej 100
 Festerne foregår i tidsrummet 19.00 – 23.00
 Festerne er så vidt muligt planlagt til første

fredag i ulige måneder

Vi forventer:
 God opførsel
 God stemning
 Plads til alle

Fredag d. 13. september 2013
Fredag d. 1. november 2013
Fredag d. 10. januar 2014
Fredag d. 7. marts 2014
Fredag d. 9. maj 2014

For at deltage skal du bo i Rødovre og gå i 6. eller 7. klasse.
Derfor er det vigtigt at huske dit sygesikringsbevis.

Om festerne:

Tid & Sted: Festerne afholdes alle mellem 19.00 og 23.00.

Du må selvfølgelig gernegå tidligere–eller kommesenere.

Festerne afholdes alle på RFC (Rødovre FritidsCenter)–Ejbyvej 100.
Forældre er altid meget velkomne til at hente og bringe.

Tryghed: Der er altid personale fra RFCog Caféen på Tinderhøj til festerne.
Personalet bevæger sig rundt mellem deltagerne, står i baren, i
døren og i garderoben.

Døren: Der står altid en mand i døren, så ingen ubudne kommer ind.

Baren: I baren kan der købes sodavand og slik.
Blev aftensmaden sprunget over, kan der også købes en toast.

Garderoben: Garderoben er gratis og det er altid muligt at hente penge,
mobiltelefoner eller andet der opbevares i garderoben.
Tasker og jakker må ikke tages med fra garderoben under festen.

Entre: Det koster 30,-kr. at deltage i festerne.

Alkohol: Vi tolererer ikke alkohol ved festerne, hverken medbragt eller
drukket hjemmefra. Opdages alkohol, ringer vi til forældrene.
Det samme gælder energidrikke.

Rygning: Det er forbudt at ryge på RFC. Ryger nogen alligevel, sendes de hjem.

Tema: I år har vi som udgangspunkt ikke temaer til festerne. Er det et
ønske, kan vi hurtigt lave om på det

Har I spørgsmål eller vil I vide mere så ring til:
RFC på telefon:3637 8346eller
Caféen på Tinderhøj på telefon:36 37 82 70.


