Samtykkeskjema
Downlink DG 2020
Alle deltakere under 16 år må ha med seg skriftlig tillatelse fra omsorgsperson for å være med på arrangementet. Mindreårige deltakere
som ikke har tillatelse er vi dessverre nødt til å avvise. Aldersgrensen for å delta på arrangementet er viktig at respekteres og følges. For
mer informasjon angående aldersgrensen se våre nettsider.
Arrangørene ønsker retten til:

Det bør også nevnes at arrangørene:

Å publisere bilde/video av deltaker på arrangementet sin

Vil ikke ta bilder av barna når de er svært lettkledde.

nettside/sosialemedier. Åpen Facebook-side og åpen

Vil gjøre sitt beste for at bildene som publiseres på nett vil

nettside. Når deltaker har kommet på pallplassering i

legges ut i en kvalitet som gjør det lite attraktivt for andre å

konkurranser og/eller er med på oversiktlige bilder av

manipulere dem eller benytte dem i andre sammenhenger.

arrangementet.

Vil alltid be om spesifikt samtykke fra omsorgsperson

Å kun ha gyldighet på dette samtykkeskjemaet i uken

dersom det skal tas bilder av barna til journalistiske formål.

arrangementet skjer.

Vil ikke frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt
samtykke fra de foresatte.

Vi har samlet informasjon til omsorgsperson på nettsiden vår:
https://downlinkdg.no

Tillatelse til å delta på Downlink DG 2020
Jeg gir med dette tillatelse til at ______________________________________________________ som er født __________________ kan
delta på arrangementet "Downlink DG 2020" i Gausdal Ungdomsskole, 27. Feb - 01. Mars, 2020. Jeg gir med dette tillatelse til
arrangørene som nevnt i punktene over.
Mitt forhold til deltakeren (sett strek under); mor, far eller annen omsorgsperson (spesifiser under).
______________________________________________________________________
Kontaktinformasjon til omsorgsperson, om det skulle bli nødvendig ( skriv tydelig):
Fullt navn: ____________________________________________________________________
Telefonnummer: _________________________________
E-post: _________________________________
Jeg kan treffes på telefon hele døgnet om det skulle oppstå en nødsituasjon og jeg er inneforstått med at arrangøren kan ringe for å
kontrollere gyldigheten av denne tillatelsen.
Fylles ut av omsorgsperson:
Sted og dato:

Signatur:

_________________________________________________

_________________________________________________

Fylles ut av arrangørene:
Signatur:
_________________________________________________

