Ale Fritid presenterar stolt:

Krokholmen 2014
Häng med oss till vår egen ö
Torsdag – Söndag 12/6 - 15/6

Krokholmslägret 2014
För endast 600 kr får du möjligheten att spendera 4 dagar på Krokholmen inklusive all mat,
transport & massa aktiviteter .
När Du anmält dig och
kommit med får Du ett
brev med ett
inbetalningskort, en lista
på utrustning du bör ha
med dig samt aktuella
busstider

Du som kan simma
200 meter och går i
Åk 7 – 9 har möjlighet
att få åka med.

Har Du frågor?
Är Du intresserad?
RING oss så får Du veta mer…
Malin Sörensen
Tel. 0704- 320 474
Emely Hermansson
Tel. 0704- 320 199

Anmälan:
Görs skriftligen på anmälningsblanketten
Senast 10 maj
(vi räknar med att kunna ge ett besked om Du kommit med eller inte den 17 maj)
Arbetsgruppen för Krokholmen

– Skicka till: Ale Fritid, 449 80 Alafors senast den 10 maj –
ANMÄLAN TILL

Krokholmsläger 2014
För Dig som går i Åk 7 – 9

NAMN: _________________________________

Om Du vill vara tillsammans
med en kamrat eller ett
syskon måste NI häfta ihop
era anmälningsblanketter.
(max 2st ihop)

Tel:______________________ Går i klass: ______
Tjej
Skola: _________________
Adress:
____________________________________
Postadress: ___________________________________

Kille

Beställs/ betalas av: (texta)
Namn: _______________________________________
Adress: (om annan än ovan) ___________________________
Tel(dagtid): ________________
KOST:

Deltagaren äter:
Laktosfri kost

Normal kost

Glutenfri kost

Ej fläsk

Veg. Kost
Jag har pga. sjukdom behov av annan kost än ovanstående,
nämligen…………………………

Underskrift av målsman:
___________________________________
Jag går på i:
Skepplanda, Albotorget
Älvängen, Resecentrum Nol, vid godislagret
Nödinge, busshållplatsen i centrum Bohus, busshållplatsen i centrum Surte, station
Samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL)
Bilder från olika aktiviteter på lägerön kommer att publiceras på kommunens webbplats samt användas i Ale kommuns
verksamhet i övrigt. På bilder med enskilda ungdomar presenteras dessa med förnamn medans samtliga gruppbilder är
anonyma. Bilderna sparas som längst i 3 år.
Du som vårdnadshavare avgör själv om du tycker det är okej att bild och namn används av kommunen.
Jag godkänner

Jag godkänner inte
Vad är PuL? Vänd och läs mer…

PuL
PuL är en förkortning av personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor
mot att deras integritet kränks. All information som direkt eller indirekt kan knytas till en person räknas enligt
personuppgiftslagen som personuppgifter, även bilder. Om man på en webbplats vill publicera foton är det
nödvändigt att få ett samtycke. Samtycke är frivilligt och innebär att vårdnadshavare eller myndig elev godtar
publicering av personuppgifter (i detta fall bilder). Ett godkännande kan dras tillbaks men de uppgifter som
redan samlats in får trots återkallelsen fortsätta behandlas i enlighet med det ursprungliga samtycket, uppgifterna
kommer dock inte uppdateras eller kompletteras.

Fakta om Krokholmen:
Vi disponerar en egen liten ö som ligger strax utanför Tjuvkil, där vi har
tillgång till båtar, fiskesnipor, bastu och allt annat man kan önska sig för ett
sommarläger i Skärgården.

Se till att anmäla DIG… Välkomna till ett spännande läger.

