Indmeldelse i FDF Skovlunde
Medlemsregistrering
Se vejledningen på bagsiden først

Medlemsnr.

Navn:

Dreng

Pige

Må medlemmet blive transporteret i private biler, under gældende lov?

Afvist

Tilladt

Må FDF benytte fotos af medlemmet på FDF-netsider og i FDF-blade?

Afvist

Tilladt

Må medlemmet deltage i klatreaktiviteter ledet af uddannede instruktører?

Afvist

Tilladt

Kan medlemmet svømme 200 m og dermed deltage i vandaktiviteter?

Afvist

Tilladt

Mors navn:

Sekundær

Primær

Sekundær

Primær

Adresse:
Postnr. og by:
Medlemmets mobilnummer:					

Fastnetnummer:

Medlemmets email:
Fødselsdato:

Adresse:
Postnr. og by:
Mors mobilnummer:					

Fastnetnummer:

Mors email:
Fars navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Fars mobilnummer:					

Fastnetnummer:

Fars email:
Ønskes flere/andre kontaktoplysninger tilknyttet medlemmet er der mulighed for at skrive her.
Vælg:
Værge

Stedmor

Stedfar

Ægtefælle

Kæreste

Navn:

Mormor

Morfar

Farmor

Farfar

Søster

Sekundær

Bror

Primær

Adresse:
Postnr. og by:
Mobilnummer:

Fastnetnummer:

Email:
Det er muligt at skrive endnu flere kontakter på en seddel, så bliver de også registreret.

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af ovenstående oplysninger, samt de givne tilladelser.

		

Dato og underskrift

Til forældrene!
Inden du beslutter at lade dit barn blive medlem af FDF, vil vi fortælle...
at FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus,
og at forkyndelse derfor indgår som et naturligt led i programmet.
at FDF ser leg, fantasi og fællesskab som vigtige egenskaber i et menneskeliv.
at FDF betragter kontakt og samarbejde med barnets hjem som afgørende for sit arbejde.
Forsikring
Det skal bemærkes, at FDF har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker ledernes ansvar overfor børnene,
men at forsikringen ikke dækker hændelige uheld, hvorfor forældrene opfordres til at tegne en familieulykkesforsikring.

Nogle af felterne i indmeldelsen kræver en smule forklaring,
læs derfor nedenstående før du kaster dig over blanketten
Punkt 1 Barnets navn og adresse
Barnets navn vil være det vi bruger i FDF, et barn der kaldes ved sit mellemnavn eller et kaldenavn
		 bør være registreret under dette.
Pige eller dreng - i de fleste tilfælde ved vi det godt, men sæt X alligevel
Medlemmets mobil og medlemmets E-mail er barnets egne - skriv dem kun på, hvis vi må bruge
dem til at 			
sende direkte beskeder til dit barn, f.eks. en appetitvækker til ugens møde.
Punkt 2 Tilladelser mm. Afviste tilladelser har en konsekvens for både medlem og forældre.
Da vi gerne vil respektere forældres ønske om, at deres børn ikke transporteres i private biler,
		 har vi indføjet denne godkendelse. Det skal dog præciseres, at al kørsel sker på forsvarlig vis,
		 dvs. børn er fastspændt i bilens seler og vi har høje sæder til de yngste i følge gældende lovgivning.
I FDF bruger vi ofte billeder af medlemmerne til f.eks. hjemmesider og blade, både lokalt og
		 landsdækkende. I følge persondataloven må foreninger som FDF kun offentliggøre fotos på
		 internettet med en skriftlig tilladelse. Hvis det drejer sig om børn under 15 år, kan det kun ske
		 med udtrykkelig samtykke fra forældre. Der skelnes dog mellem vellignende portrætter/nærbilleder
og
		 genre-billeder af situationer. Sidstnævnte kan vises på en hjemmeside uden tilladelse.
I FDF er der sommetider mulighed for at deltage i forskellige klatreaktiviteter, f.eks klatrevæg og
		 træklatring. For at barnet kan deltage i disse aktiviteter kræves en forældretilladelse.
		 Klatreaktiviteter foregår altid under ledelse af uddannede instruktører jf. Klatresamrådet.
FDF laver til tider aktiviteter på vand, børn der ikke kan svømme 200 m må ikke deltage.
		 Derfor er det nødvendigt at vide, om dit barn kan svømme 200 m.
Klatre- og svømmetilladelse er mest relevant for de større børn.
Punkt 3 Mors og fars kontaktoplysninger
Her menes de voksne i barnets hverdag, hvilket også kan betyde sted-forældre. Det er vigtigt for os
		 at kende navnene på disse, så ledernes kontakt til både barn og hjem bliver så naturlig som muligt.
E-mails og mobil på disse voksne vil også kunne blive brugt til reminder på tilmeldinger til
		 weekendture mm. Skriv dem derfor kun på, hvis du ønsker denne form for kontakt.
Punkt 4 Alternativ kontaktoplysning
Hvis barnet ofte er hos en anden end forældrene vil vi også gerne kunne kontakte vedkommende
		 og sende informationer på email og SMS. Skriv ud for hver af kontakterne om det er en primær eller
sekundær kontakt. Der hvor barnet bor mest er den primære kontakt.
Punkt 5 Underskrift
Da flere af punkterne kræver en underskrift for at være gyldige iflg. lovgivningen beder vi om denne.

Denne indmeldelse kan afleveres til barnets leder eller sendes til:
FDF Skovlunde
Anders Klostermann Hansen
Hirsevej 6, st. th.
2700 Brønshøj		Tlf. 6177 6788

