Klub X Toften
Indmeldt____________________________
Personaleunderskrift _________________________________________

Barnets navn ____________________________________CPR______________________
Adresse __________________________________________________________________
Privat Tlf. ___________

Mor Mobilnr. _______ _______

Far Mobilnr.___________

Tlf. evt. barnets egen mobil______________________
Mors e-mail adresse__________________________________________
Fars e-mail adresse___________________________________________
Jeg/Vi vil gerne modtage e-mails vedr. vigtig information eller invitationer til forskellige arrangementer
Ja tak Nej tak
Mor
Far
Begge

Evt. adresse 2 (ved hver for sig boende forældre)
______________________________________________________Mor Far
Forældremyndighedsindehaver

Mor

Far

Fælles

Mors navn _____________________________________________Cpr. ________________
Mors arbejde ___________________________________________Tlf. _________________
Fars navn _____________________________________________ Cpr. ________________
Fars Arbejde ___________________________________________ Tlf. ________________
Søskende _________________________________________________________________
Ved sygdom kontaktes ____________________________________Tlf. ________________
Særlige bemærkninger om barnet: Medicin, allergi, trivsel, o.l.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Barnet går på ___________________skole i _____klasse, A____ B____ C____ Andet____
Barnets klasselærer: _____________________________________________

Klub X Toften
Tilladelser:
Foto og video (altid anstændige, søde og sjove billeder )
Må gerne fotograferes og videooptages til brug i klubben
Ja
Billeder og video må gerne benyttes på klubbens hjemmeside
Ja
Billeder og video anvendes på YouTube, Facebook, Google+ og Instagram Ja
Pressen må gerne filme og fotografere barnet ved arrangementer
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

Tilladelse fra barnet når det er over 12 år
Underskrift_________________________________
Kørsel /Ture og udflugter.
Må gerne køre med:
Offentlige transportmidler
Klubbernes busser
På cykeltur (hjelm påkrævet) ·
Må barnet cykel med en voksen imellem Toften og Gården
Må barnet cykel uden en voksen imellem Toften og Gården
Badning m.m. (altid mindst 1 livredder tilstede)
Må gerne:
Bade i svømmehaller
Bade i offentlige udendørs
Bade i offentlige udendørs svømmebad
Det anderledes (altid med foreskrevne sikkerhedsregler)
Må gerne:
Komme med ud at klatre
Vinterbade
Deltage i sejlads

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ovenstående tilladelser giver os mulighed for at medtage medlemmerne til de diverse aktiviteter uden
yderligere underskrevne forældretilladelser til de enkelte ting.
Såfremt der skulle forekomme ændringer, i årenes løb, omkring ovenstående ting, bedes i kontakte klubben, så vi kan rette det til.
Forældrehjælp:
Klubben har ind imellem brug for jeres hjælp. Vil I hjælpe med f. eks?:
Kørsel

Praktiske opgaver

andet _____________________

Til Ovenstående fritidstilbud er vi /jeg indforstået med flg.
 Kontingentet fastsættes af Viborg Kommune. Juli måned er kontingent fri.
 Betalingen opkræves via Viborg kommune.
 Klubtilbuddet er fra 4 – 7 klassetrin
 Der ydes ikke søskenderabat
 Der ydes økonomisk friplads efter gældende regler --- Borgerservice – familieydelser
87 87 87 99
 Udmeldelse skal ske til klubben med et varsel på igangværende måned plus 1 måned
 Det er altid forældre/værges ansvar at udmelde til klub ved barnets ophør, uanset klassetrin.
 barnet/den unge

Dato ……………………Forældreunderskrift……………………………………

