PUPPEN

Idrætsforeningen for sensitive børn og unge
CVR-nr. 37868477
Mail: info@puppen.dk
Web: www.puppen.dk

Indmeldelsesblanket

Dato

Fulde Navn
Fødselsdag
Klasse
Adresse
Hold

Fodbold tirsdag
Kl. 16:45 – 18:00

Svømning tirsdag
Kl. 16:15 – 16:45

Kontakt person

Tilknytning til barnet

Svømning lørdag
Kl. 10:00 – 10:30
Mail

Navn
Telefon
Adresse
Tilknytning til barnet

Mail

Kontakt person

Navn
Telefon
Adresse

Kontingent betaling på 300 kr. pr. halve år betales til Nordea konto på
Reg. nr. 0650

Konto nr. 6892982447

eller

MobilePay til

71517

senest 15. september

Husk at skrive det fulde navn i bemærkningsfeltet
Ved indmeldelse tilkendegives at medlemsbetingelser er læst.
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Fototilladelse/video
Tilladelse til, at puppen benytter billeder af dit/jeres børn (i medfør af lov om behandling af
personoplysninger). Vi vil gerne have billeder/video af børn på vores hjemmeside, Facebook og
i vores trykte materiale.
Dette kræver en skriftlig tilladelse fra jer som forældre, som vi vil bede jer om at give, hvis
jeres barn må være på billeder, der kommer på vores hjemmeside, Facebook og i vores trykte
materiale.
Den/de personer, som har forældremyndigheden over barnet, giver hermed tilladelse til, at der
må tages billeder/video af vores barn.

_________________________
Barnets navn
må lægges på puppens hjemme- og facebookside og benyttes i Puppens trykte materiale.
Dato:____________

Underskrift___________________________________

Dato:____________

Underskrift___________________________________

Puppens etiske regler
For valg og brug af foto/video på vores hjemme- og facebookside

Ved valg af foto skal billedet vurderes ud fra følgende regler:
1. Fotoet skal vise noget om Puppen eller dennes aktivitet.
2. Fotoet må ikke kunne opfattes ydmygende/krænkende på barnets eller dets pårørendes
vegne.
3. Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt. Der må f.eks. ikke bruges
fotos, hvor man kan se at barnet ikke har tøj på.
4. Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur.
5. Der skal stå på hjemme- og facebooksiden, at billederne ikke må bruges i andre
sammenhænge.
6. Forældremyndighedsindehaveren skal give skriftlig tilladelse til, at der må bruges
billeder med deres børn på.
7. Hvis barn eller den pårørende ønsker det, skal fotoet fjernes omgående.
8. Alle skriftlige tilladelser til brug af foto, genfornyes ved kontingentindbetaling
9. Tilladelsen kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage.
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