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ALAKOULUPÄIVÄ 29.5. - YLÄKOULUT 30.5. - ILTABILEET 30.5.

ILMOITTAUDU TOUKOFESTIIN – EARLY BIRDS
-TARJOUS VOIMASSA 31.3. ASTI

KISOIHIN JA TURNAUKSIIN
ILMOITTAUTUMINEN ON AUENNUT

Toukofestiin ilmoittaudutaan nettisivujen kautta
luokka-/koulukohtaisesti. Lomake löytyy täältä:

Ilmoittautumislomakkeet ovat nyt auki. Tämän
sivun kautta pääset katsomaan mitä on tarjolla ja
klikkaamaan
ilmoittautumissivulle.
http://toukofest.fi/ohjelma/kisat-ja-turnaukset/

http://toukofest.fi/ilmoittautuminen/
Kouluille, jotka ilmoittautuvat 31.3. mennessä ja
maksavat 15.4.2018 mennessä väh. 20 osallistujaa
(päivä- ja/tai päivä+iltarannekkeita), lähetämme
kaksi (2) ilmaisranneketta. Koulu voi itse valita
kenelle ja miten ilmaisrannekkeet annetaan.

RANNEKKEIDEN HINNAT TOUKOFESTIIN
Päivätapahtuma 10 € / hlö
Iltabileet 17 € / hlö
Päivä+Iltabileet 20 € / hlö

Hinta sisältää ohjelman lisäksi hienoja rannekeetuuksia ja LINKKI-matkat koko päivän ajan!
(mm. Jyväskylä, Laukaa, Toivakka, Muurame)
Kyseisen päivän ranneketta vilauttamalla kuljetus
LINKKI – linja-autoilla veloituksetta (linjat 1-43)
24:00 asti. Katso tarkemmat aikataulut ja reitit
osoitteesta linkki.jyvaskyla.fi.

RANNEKKEEN MYYNTI KOULULLANNE?
Laskutukselle
on
toinenkin
vaihtoehto:
rannekkeen myynti paikan päällä koulussanne!
Myynti toteutetaan niin, että tulemme sovittuun
aikaan esimerkiksi koulun aulaan pitämään
Toukofest-pistettä, josta luokat voi porrastetusti
tai vaikka pidemmällä välitunnilla tulla ostamaan
rannekkeensa.
Kysy
lisää:
toimisto@
nuortenkeskisuomi.fi tai puh. 045 112 4608.

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

KISAT JA TURNAUKSET ALAKOULUPÄIVÄNÄ 29.5.
ToukoSäbä – Sählyä tosissaan muttei totisesti
perinteisessä ToukoSäbä-turnauksessa!
ToukoTalent – Osallistu millä tahansa kyvyllä, parhaat
palkitaan!
ToukoGames -konsolipeliturnaus jossa pelaajat
pääsevät näyttämään näppäryytensä!
ToukoFanfic –kirjoituskilpailu, jonka teemana on
‘’Kesäloma’’!
ToukoRace – Hauska ja mukaansatempaava
joukkuekisa mobiililla pelaten:
KULTTUURI – Kulttuuripolku – taidetta, teatteria,
tanssia
LIIKUNTA – Liikettä luovasti
LUONTO, Meijän polku – hyvinvointia luonnosta
VAIKUTA – Vaikuta! -miltä näyttää sun tulevaisuus?
KISAT JA TYÖPAJAT YLÄKOULUPÄIVÄNÄ 30.5.
ToukoRace – Hauska ja mukaansatempaava
joukkuekisa mobiililla pelaten:
KULTTUURI – Kulttuuripolku – taidetta, teatteria,
tanssia
LIIKUNTA – Liikettä luovasti
LUONTO, Meijän polku – hyvinvointia luonnosta
VAIKUTA – Vaikuta! -miltä näyttää sun tulevaisuus?
Toukofest Workshopit ovat noin 15-45 min työpajoja,
joissa pääsee pureutumaan tarkemmin kiinnostaviin
aiheisiin teemoina mm. VALOKUVAUS, TANSSI,
AIRSOFT, MUSIIKKI…
- Yleisön pyynnöstä workshopeihin EI
ennakkoilmoittautumista

Carita Hännivirta
Toukotiimin tukiaikuinen
p. 044 012 4606
carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi

