KæledyrsKørekort
- til dig der elsker dyr Er du mellem 7 og 14 år????
Har du et kæledyr derhjemme????
Eller vil du godt lære mere om dyr???
Synes du, det er sjovt at lege med dyr????
Vil du gerne vide mere om heste eller kalve???
kalve
Og vil du gerne møde disse dyr på tæt hold???
Så meld dig til 4H’s
4H’s ”KæledyrsKørekort” i Glejbjerg og omegn.
På kurset vil du lære en masse om det enkelte dyr, dyrets plejning, sygdomme,
kropsprog og adfærd.
Du SKAL IKKE have dyr med til kurset, du skal bare have interesse for hest/kalv!!!
Hele kurset afsluttes med en test, hvor du får mulighed for at vise, hvad du har lært.
Dine forældre har mulighed for at komme og overvære overrækkelse af kørekort sidst
på dagen. Her er vi vært med lidt at spise og drikke, derfor gerne en tilmelding med
hvor mange de kommer.
Tid:

Heste - kursus: 30. januar 2010, kl. 09.00-17.30 (spisning kl. 17.00)
Kalve - kursus: 30. januar 2010, kl. 09.00-17.30 (spisning kl. 17.00)

Sted:

Klubhuset, Åbrinken 1, 6752 Glejbjerg.

Pris:

Det koster 75 kr. at deltage i hele kurset.
kurset.
Prisen dækker undervisning, materialer, test og kørekort – og medlemskab
til Glejbjerg 4H for dem, der endnu ikke er medlemmer.
!!! Bemærk: Prisen dækker fuldt medlemskab for 2010 !!!

Medbring: Madpakke + praktisk tøj som må blive snavset og er til at røre sig i.
Tilmelding: Senest d. 22.
22. januar 2010 til Francis van Straaten,
75 19 85 04 eller 22 41 48 18
Betaling:

Betaling skal ske senest ved tilmeldingsfrist til:
Reg. Nr.: 7724 Konto nr.: 0001003092

Vigtigt:
Vigtigt

Husk at skrive ”KæledyrsKørekort” + det pågældende dyr + deltagerens
navn på betalingen!

OBS!

Der er plads til højest 12 deltagere på hvert hold. Og der skal være mindst 6
deltagere for at oprette et hold.

