Godkännande från vårdnadshavare
Hej vårdnadshavare
I sommar anordnar Ung i Lysekil flera roliga aktiviteter för våra ungdomar. Till några av dem; lägret på Skaftö, Badbåten Harry samt resan till
Skara sommarland behöver du som vårdnadshavare styrka nedanstående
punkter och på så vis lämna ditt godkännande.
•
•
•
•

Mitt barn kan simma 200 meter.
Mitt barn följer de uppföranderegler som finns, vilket innebär god
kamratskap och att man visar respekt för naturlivet samt människor
som bor och verkar på resmålen.
Mitt barn har förmågan att klara sig själv utan uppsikt av vuxen under
längre stunder.
Jag meddelar ansvariga om det finns allergier eller andra risker som vi
behöver veta.

Observera att blanketten nedan är dubbelsidig, går bra att fylla i
båda sidor och lämna in eller bara en sida.

Godkännande från vårdnadshavare Skaftöläger

Jag godkänner att mitt barn får följa med på Skaftölägret och styrker de
regler som gäller avseende simkunnighet, uppförande, ansvar och eventuella allergier/risker.
Barnets namn:________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift:______________________________________
Namnförtydligande:______________________________________________
Datum:________________
När blanketten är ifylld måste den lämnas eller skickas som bild via mms
till fritidsledare Helene Ödegaard Tel: 070-394 48 61

Godkännande från vårdnadshavare Badbåten Harry

Jag godkänner att mitt barn får följa med på Badbåten Harry och styrker de regler som gäller avseende simkunnighet, uppförande, ansvar och
eventuella allergier/risker.
Barnets namn:________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift:______________________________________
Namnförtydligande:______________________________________________
Datum:________________
När blanketten är ifylld måste den lämnas eller skickas som bild via mms
till fältsekreterare Mattias Berntsson Tel: 072-727 26 83, när detta är gjort
kommer ert barn få ett badbåtskort som kommer att gälla hela sommaren.
Kortet är personligt och får inte delas med någon.

Godkännande från vårdnadshavare Skara sommarland

Jag godkänner att mitt barn får följa med till Skara sommarland och
styrker de regler som gäller avseende simkunnighet, uppförande, ansvar
och eventuella allergier/risker.
Barnets namn:________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift:______________________________________
Namnförtydligande:______________________________________________
Datum:________________
När blanketten är ifylld måste den lämnas eller skickas som bild via mms
till fritidsledare Helene Ödegaard Tel: 070-394 48 61

