Til deltagere og deres forældre i Ungdomsskolens fritidsafdeling

Når du melder dig til et hold / en aktivitet i Ungdomsskolen, så SKAL dine forældre skrive under på
denne seddel, der tilkendegiver, at I er indforstået med gældende regler og vilkår.
Sedlen sendes ud sammen med mødebrevet og afleveres senest til første undervisningsgang.

Med jeres underskrift godkender i følgende:
- At det ifbm. med nogle aktiviteter er ok, at eleven kører med i Ungdomsskolens busser
- At I er bekendte med jeres barns valg af aktiviteter i Ungdomsskolen
- At Ungdomsskolen må bringe billeder på de sociale medier og i PR-materiale (vi tager kun
anstændige billeder, hvor aktiviteten er centrum – vi følger gældende lovgivning og man kan
altid kontakte Ungdomsskolen og få fjernet et billede)
- At I er bekendte med, at det er jeres eget ansvar at have tegnet en heltids- eller
fritidsulykkesforsikring (særlige regler gælder for risikobetonede aktiviteter – se nedenfor)

Til deltagere og forældre på Ungdomsskolens hold med risikobetonede aktiviteter

Når du tilmelder dig et hold i Ungdomsskolen, der hører under kategorien ”risikobetonede” hold (se
nedenfor), 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
omkostningsfrit for eleverne!
Bemærk:
- At, forsikringen ikke udelukker privat fritids- eller heltidsulykkesforsikring, men er ment som
et supplement her til.
- at, forsikringen dækker kun ved deltagelse på Ungdomsskolens hold.
- at, der udbetales forsikringssum ved 5% méngrad op til kr. 450.000, tandskade kr. 20.000,
briller/transport kr. 10.000
- at, Ungdomsskolen udelukkende benytter uddannede og kompetente instruktører

På side to kan du læse de specifikke retningslinjer og påkrævet sikkerheds- og
beskyttelsesudstyr for de enkelte hold

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I bedes venligst udfylde alle linjer, så vi kan komme i kontakt, hvis det skulle blive nødvendigt!
Elevens fulde navn_________________________________________________________________________________

Cpr. Nr.______________________________________________________________________________________________
Elevens mobilnummer____________________________________________________________________________
Forældrenes mobilnummer______________________________________________________________________
Dato_________________ Forældre underskrift______________________________________________________

Ringkøbing.Skjern Ungdomsskole – Ladegårdsvej 5 – 6920 Videbæk – 99741820 – Ungdomsskolen@rksk.dk

Cross (fra 7. kl.)
- Hjelm, brynje (har Ungdomsskolen)
- Herudover skal du benytte ”fornuftigt” tøj (hør nærmere ved din underviser).

ATV (fra 7. kl.)
- hjelm, brynje, støvler, crosstøj, handsker, briller (har Ungdomsskolen)

Bocart og Gokart (fra 7. kl.)
- hjelm (har Ungdomsskolen)
- Herudover skal du benytte ”fornuftigt” tøj (hør mere ved din Underviser)

Dykning (fra 15 år)
- Ungdomsskolen har alt nødvendigt udstyr
- Du skal afgive helbredserklæring

Trial-bike (fra 7. kl.)
- hjelm, benskinner (har Ungdomsskolen)
Mountainbike (fra 7. kl.)
- hjelm (har Ungdomsskolen)
Le-Parkour (fra 7. kl.)
- fornuftigt fodtøj

Klatring/rapelling (fra 7. kl.)
- hjelm (har Ungdomsskolen)

Vandski (fra 7. kl.)
- hjelm, våddragt, redningsvest (har Ungdomsskolen)
Kajak (fra 7. kl.)
- hjelm, våddragt, redningsvest (har Ungdomsskolen)

Ridning (fra 7. kl.)
- ridehjelm (har Ungdomsskolen)
- rygskjold (har Ungdomsskolen)

Paintball (fra 16 år)
- maske m. visir, hals- og ørebeskyttelse, handsker, heldragt (har Ungdomsskolen)
- våben og øvrigt udstyr udlånes også af ungdomsskolen

Skate (fra 7. kl.)
- Hjelm har (Ungdomsskolen)

Kontakt underviser eller kontoret ved spørgsmål til ovenstående
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