inbjudan

Välkommen att uppleva SOK:s
Olympic Camp inför Rio 2016
19-23 november 2015 på Playitas, Fuerteventura

Olympic Camp 2015
Inför OS i Rio 2016 laddar SOK och den blivande OS-truppen traditionsenligt upp tillsammans med
information, teambuilding och praktiska moment för att förbereda truppen på bästa sätt.
Nytt för denna gång är att campen är en hel vecka och att vi har den stora förmånen att genomföra den på
Apollos fina träningsresort Playitas på Fuerteventura, Kanarieöarna. Här kommer truppen att ha fantastiska
träningsmöjligheter och dessutom möjlighet att hinna med möten med både media och inbjudna gäster.
Som alltid bjuds våra sponsorer in att delta och denna gång är möjligheterna många! För att erbjuda er
bästa förutsättningar har Apollo tagit fram ett fint erbjudande för vistelsen. Se priser och boendealternativ
bifogat. Förslaget är att flyga med charterturerna som går ut torsdag och hem måndag, då vi har ett särskilt
program för våra sponsorer.

Egen konferens
Ni kan boka in en grupp som har behov av egen konferens/planeringstid samtidigt som ni får möjlighet till
träning, samvaro och inspiration med OS-truppen. Vi har lagt ett preliminärt schema som ser ut som följer:
Torsdag 19 november

Ankomst Playitas ca 15.00, incheckning, välkomstmöte, info om Rio
och träningsmöjligheter

Fredag 20 november

Gemensamt seminarium/workshop för sponsorer arrangerad av 		
SOK, egen tid för möte/träning och gemensam middag på kvällen 		
arrangerad av SOK

Lördag 21 november

Egen tid för möte/träning/golf, seminarium för sponsorer med 		
SOK:s resursteam, träning med aktiva/ledare
Egen tid för möte/träning/golf, aktivitet med truppen, avslutande 		
Olympic Party

Söndag 22 november
Måndag 23 november

Utcheckning och hemresa, ankomst Stockholm Arlanda ca 16.00

SOK:s mötesplats med truppen
Ni som vill diskutera/erbjuda tjänster till medlemmar i truppen har möjlighet att disponera en yta som
ligger i direkt anslutning till matsalen och de konferenssalar vi använder. Ni bemannar er egen yta under
lunchpasset på fredag till söndag då det är möjligt för truppmedlemmar att besöka er. I närheten finns bra
sittgrupper att använda om man vill sitta ostört en stund. Vi diskuterar gärna hur ni kan genomföra detta!
Öppettiderna för mötesplatsen: Fredag – Söndag 20-22 november kl. 12-15

För att boka:
Kontakta Annica Sundin på Apollo: annica.sundin@apollo.se eller 08-519 307 01.
Resa och boende liksom det mesta av träningsutbudet ingår. Priset beror på val av boende, måltider och
eventuella alternativa resdagar. Seminarier, aktiviteter och måltider som SOK genomför ingår!
För frågor om arrangemang på plats, kontakta Lotta Olsson på SOK, lotta.olsson@sok.se el 0709-828040.
Vi ser fram emot att välkomna er till en fantastisk Olympic Camp i november!

