Invitation til RUS-tur - September 2018
Velkommen til Bornholms sundheds- og sygeplejeskole!
Vi tutorer har haft vores hoveder i blød for at sørge for,
at I får den bedst mulige start på jeres nye studie!
Derfor har vi sammensat en RUS-tur til jer, som gerne skulle have til formål
at ryste jer alle godt og grundigt sammen!
Som I nok ved, så har Bornholm en fantastisk natur, som bare skal opleves!
Derfor skal RUS-turen selvfølgelig foregå udendørs det meste af tiden,
og vi har sørget for godt vejr, så bare rolig!
Det eneste I selv skal medbringe, udover jeres gode humør og JA-hatten, er tøj efter
vejrforholdene og sovepose. Der er madrasser der hvor vi skal overnatte.
Jeres bagage skal pakkes så den kan bæres på jeres ryg 
Bare rolig! ALLE KAN VÆRE MED!
Vi tutorer sørger for:
Mad (aften og morgen), men I skal selv sørge for drikkelse!
Dette kan være alt lige fra sodavand til alkohol, det afhænger af, hvad I ønsker at indtage 
Der vil i løbet af dagen og om aftenen, være mulighed for at købe alkohol i fredagsbaren!
Vi håber at dette bliver en uforglemmelig tur, som ryster jer godt sammen.
 Vi glæder os til at møde jer 
!!!VIGTIG INFO!!!
Vi ser gerne at I deltager på Rus-turen, og overnatning er efter eget ønske!
Hører vi ikke fra jer, regner vi automatisk med at I deltager og overnatter, og der
bliver handlet ind efter det. Kontakt os hvis der er allergener eller præferencer
(vegetar, glutenallergiker osv.)
Tilbagemelding vedrørende Rus-tur samt overnatning er senest mandag d. 3.
september 2018
Dato: den 7. september – 8. september 2018 til kl. ca. 12.00
Mødested: Foran skolens indgang, Campus, kl. 14.00 den 7. september 2018
Det meste foregår udendørs, husk derfor praktisk tøj, der kan tåle at blive beskidt!
Ved spørgsmål, kontakt:
Mathias Lindhard på 20783805 eller Monika Denisdóttir på 42422343

