Innmelding i Sætre speidergruppe
Medlemmets
navn:
Fødselsdato:
Mail :

Telefon
hjemme:
Mobil barn:

Adresse:

Postnr./sted:

Foreldre/foresatt
navn:
Mail:

Mobil:

Adresse (om annet
enn medlemmets):
Foreldre/foresatt
navn:
Mail:
Adresse (om annet
enn medlemmets):
Kan svømme.
(Stryk over ja eller nei)

Postnr./sted:

Mobil:
Postnr./sted:
JA
NEI (må da bruke svømmevest når vi bader)

Sykdom, allergi, diagnoser
eller andre spesielle forhold speideren
må vite om. Fyll heller ut for mye enn
for lite her – vi skal ha med barnet på tur
og må vite alt som kan påvirke atferd
eller sykdom.
Foreldre/foresatte er innforstått med / har ved innmelding sagt ja til:
• Speideren driver aktiviteter som kan innebære en viss risiko, som for eksempel bruk av kniv, øks,
kanopadling og klatring.
• Informasjon om aktiviteter legges ut på hjemmesider eller SPOND og foreldre må følge med her. Passord på
passordbeskyttete sider er «jungel». Følg våre hjemmesider: http://saetrespeidergruppe.net/.
Abonner på info fra hjemmesider til din mail og/eller facebook.
• Vi har en enkel forsikring hos IF/Norges Speiderforbund se www.speiding.no
• Jeg samtykker til at bilder og film av meg kan brukes i trykt og elektronisk kommunikasjon fra Norges
speiderforbund og speideren lokalt. Eksempel på kanaler er medlemsbladet Speideren, og speiding.no og
informasjonsmateriell, facebook, nettsider o.l. i den lokale speidergruppa. Dersom det skal være unntak fra
dette skal det påføres skriftlig her: _________________________________
• Faktura sendes på mail. Dersom det ønskes faktura i post i stede for så sett kryss her:______
• Vi oppbevarer disse opplysningene hos medlemsansvarlig samt hos ledere for aktuell aldersgruppe.
• Foreldrene har plikt til å varsle speideren skriftlig dersom det oppstår endringer rundt barnets helsesituasjon
(herunder all medisinbruk). Det samme gjelder dersom det oppstår andre forhold som kan påvirke barnets
atferd på møter og turer (f.eks. mobbesituasjoner, endringer i familiesituasjon o.l.).

Dato:….…/….…/………...
Foresattes underskrift: …………….……………
(dokument sendt fra foresattes mail regnes som signert av foresatte)

