–
TERVETULOA LASTEN JA NUORTEN RAKASTAMILLE TOUKOFESTEILLE!

KOULULAISTEN TOIVEENA TOUKOFEST

RANNEKE-ETUUKSIA OSALLISTUJILLE

Olemme viime viikkojen aikana tavanneet lapsia ja
nuoria erilaisissa tapahtumissa, niin Jyväskylän
keskustassa kuin ympäri maakuntaa. Iloksemme
olemme saaneet kuulla, että nuoret todella
pitävät tapahtumastamme, ja haluavat osallistua
tänäkin vuonna.

Linkillä ilmaiseksi Toukofestiin ja takaisin!
Jyväskylän
Liikennepalveluiden
Linkillä
ToukoFestiin Jyväskylästä, Muuramesta ja
Laukaasta! ToukoFest -rannekkeella pääset
kulkemaan kyseisenä tapahtumapäivänä LINKKI –
linja-autoilla veloituksetta (linjat 1-43) klo 24:00
asti. Katso tarkemmat aikataulut ja reitit
osoitteesta linkki.jyvaskyla.fi.

Mahdollistammehan yhdessä lasten ja nuorten
osallistumisen ToukoFest 2016 tapahtumaan!
Ilmoittautuminen on vielä mahdollista. Täytä
lomake
nettisivuillamme
osoitteessa
http://toukofest.fi/koulujen-ilmoittautuminen/ ja
olet jo puolimatkassa!

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN SKABOIHIN
Vielä ehdit ilmoittautua ennakkoilmoittautumista
vaativiin toimintoihimme! Touko Race –
Seikkailuskaba täyttyy kovaa vauhtia, mutta
erityisesti yläkoulupäivänä on vielä tilaa. Myös
Touko Games täyttyy vinhaa, mutta muissa
toiminnoissamme on hyvin tilaa kaikille
halukkaille. Myös uusia toimintoja tullut:
FRISBEEGOLF MESTARUUSKISAT: JyLi Ry
Albatrossit toivottavat koululaisenne
tervetulleeksi pelaamaan! Ilmoittautuminen on
nyt käynnissä, ja kestää aina 27.5. asti. Tutustu
lisää www.toukofest.fi
TOUKO LANIT: Kaikki yhdeksäsluokkalaiset ja tätä
vanhemmat tietokonepelien ystävät voivat
osallistua järjestämillemme laneille 31.5.!
Ilmoittautuminen 9.5. – 19.5. nettisivuillamme.
Laneille erillinen sisäänpääsymaksu, hinta
ilmoitetaan 1.5. nettisivuilla.

Nuorten Keski-Suomi ry
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä
www.nuortenkeskisuomi.fi

Meloiloa / Tavinsulka: Etu 1. Toukofestrannekkeella vko 22-23 20 % alennus
normaalihintaisista ohjelmista, katso lisää
www.meloiloa.net, Etu 2. Melontapisteeltä
saatavilla alekuponkeja. Huom! Melontakokeilu
Toukofest-tapahtuman aikana vain 2 €/hlö.
Jyväs-Golf ry: Etu 1. Ilmainen golfin kokeilu JyväsGolfin rangella - sis. mailan ja yhden poletin. Etu
voimassa 1.-15.6.2016. Edun voi lunastaa
toimintapisteellä. Etu 2. Ilmainen osallistuminen
Sippulanniemessä
järjestämiimme
lajiintutustumistapahtumiin
kesäkuun
aikana.
Tapahtumiin ilmoittautuminen ennakkoon ohjeet ilmoittautumisiin saa toimipisteeltä.
Paikkoja
on
tarjolla
rajoitetusti.
Jaguars Spirit Athletes: Toimintapisteellä jaossa
kuponkeja,
jolla
saa
osallistumismaksun
Jyväskylässä
järjestettävälle
cheerleading
kesäleirille 13.-14.6.2016. jäsenhintaan.
Jyväskylä Jaguars & Jyväskylän Jaguaarit:
Etukuponkeja
otteluihin,
haettavissa
toimipisteeltä.
Jyväskylän Tanssiopisto: Toimipisteeltä saa
lahjakortin ilmaiselle tanssitunnille Jyväskylän
Tanssiopiston kesäjaksolle ja toimipisteellä voi
osallistua arvontaan jossa voi voittaa ilmaiset
tanssitunnit
Tanssiopiston
kesäjaksolla.
Lisää etuuksia luvassa, seuraa ilmoitteluamme!

Tuulia Korpela
Projektityöntekijä
p. 044 700 7161
tuulia.korpela@nuortenkeskisuomi.fi

