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SAMTYKKE

Til deltagere og deres forældre i Ungdomsskolen Ringkøbing-Skjern. Når du melder dig til et hold,
en aktivitet eller klubben i Ungdomsskolen, så SKAL dine forældre skrive under på denne seddel, der
tilkendegiver, at I er indforstået med gældende regler og vilkår.

Fødselsdag: ______________________________
Navn:

______________________________________________________________________________

Ungdomsskolen
Ringkøbing-Skjern

FORÆLDREUNDERSKRIFT

ELEVUNDERSKRIFT

Med underskrift godkender du nedenstående informationer

Med underskrift godkender du nedenstående informationer

__________

__________________________________

__________

__________________________________

Dato

Forældreunderskrift

Dato

Elevunderskrift

Med jeres underskrifter skriver I under på de vilkår, der er oplistet herunder. Underskriften
er gældende for den periode eleven er aktiv i Ungdomsskolen. Herefter vil alt data blive
slettet fra Ungdomsskolens arkiv. Har du/I tilføjelser/ændringer e.l., så kontakt gerne Ungdomsskolens kontor!
Underskriften er modtaget
__________

_____________________________________________

Dato

Udfyldes af kontoret

Dette samykke skal afleveres underskrevet til første undervisningsgang i Ungdomsskolen.
______________________________________________________________________________________________________________
KÆRE FORÆLDRE
Med jeres underskrift ovenfor godkender I følgende:
•At I er bekendt med jeres barns valg af aktiviteter
•At det er eget ansvar at have tegnet en fritidsulykkesforsikring*
•At jeres barn må køre med i Ungdomsskolens busser eller i privat bil
•At vi bringer billeder af jeres barn på hjemmesiden og i PR materialer
•At Ungdomsskolen må opbevare nødvendige oplysninger (navn, CPR, mail, mobil, billeder) i vore
administrative system. Oplysningerne slettes, når eleven ikke er aktiv i Ungdomsskolen længere
•At I er indforstået med, at ALLE aktiviteter i Ungdomsskolen er damp-, røg-, rusmiddel- og alkoholfrie!
•Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved skriftlig henvendelse til Ungdomsskolen.

RISIKOBETONEDE AKTIVITETER*
Til deltagere og forældre på Ungdomsskolens hold med risikobetonede aktiviteter.
Når du tilmelder dig et hold i Ungdomsskolen, der hører under kategorien ”risikobetonede” hold, så er du automatisk
dækket af Ungdomsskolens fælles forsikring. Tidligere var forsikringen et tilkøb, men eftersom det er blevet en del af
vores eksisterende abonnement, er det pr. 1. august 2016 omkostningsfrit for eleverne!
BEMÆRK:
•At, forsikringen ikke udelukker privat fritids- eller heltidsulykkesforsikring, men er ment som et supplement her til
•At, forsikringen kun dækker ved deltagelse på Ungdomsskolens hold
•At, Ungdomsskolen udelukkende benytter uddannede og kompetente instruktører
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KLUBTILMELDING MED SAMTYKKE
Fødselsdag

______________________________

Navn:

______________________________________________________________________________

Elevens tlf.:

______________________________

Mail:

______________________________________________________________________________

Forældre tlf.:______________________________
Ungdomsskolen
Ringkøbing-Skjern

Jeg tilmelder mig hermed Ungdomsklubben i (sæt X)
______ Ringkøbing

______Hvide Sande ______ Skjern

______ Opsund

Et medlemskort, der gælder til alle Ungdomsskolens klubber og Streetparken, koster 200 kr. for en hel sæson
(et skoleår). Betaling (Kontant el. Mobile pay: 40414113) afleveres sammen med denne tilmelding i klubben.
Vi tager et frisk digital billede af dig til dit digitale ungekort, som du vil modtage på mobilen efter kort tid.
(Har du ingen smartphone, så sæt kryds ______)

FORÆLDREUNDERSKRIFT

ELEVUNDERSKRIFT

Med underskrift godkender du informationerne på side 1.

Med underskrift godkender du informationerne på side 1.

__________
Dato

__________
Dato

__________________________________
Forældreunderskrift

________________________________
Elevunderskrift

Med jeres underskrifter skriver I under på de vilkår, der er oplistet på side 1. Underskriften er gældende for den periode eleven er aktiv i ungdomsskolen. Herefter vil alt data blive slettet fra ungdomsskolens arkiv. Har du/I tilføjelser/
ændringer e.l., så kontakt gerne ungdomsskolens kontor!

Underskriften er modtaget
__________
Dato

__________________________________
Udfyldes af Ungdomsskolen

___ Betalt med Mobile Pay
___ Betalt kontant
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