Nye medlemmer
Navn:
Adresse:
Postnr./sted:
Født:
Startet dato:
Foresatt 1:
Adresse:
Postnr./sted:
Telefon:
E-post:
Født:
Foresatt 1:
Adresse:
Postnr./sted:
Telefon:
E-post:
Født:

(dersom foreldre ønsker medlemskap)

(dersom foreldre ønsker medlemskap)

Jeg/vi bekrefter herved at vi har lest informasjon om, og forutsetningene for
å bli medlem av Sinsen-Refstad håndball (informasjon på bakside av skjema).

Vi gir med dette tillatelse til at bilder av vårt barn kan brukes i
klubbens regi (les mer om dette på baksiden).
Vi gir tillatelse:
Vi gir IKKE tillatelse:
Dato: (d/m/å)

Signatur foresatt:

Nye medlemmer
Generell informasjon:
Sinsen-Refstad håndball er en foreldredrevet klubb. Alt arbeid som gjøres i klubben er
på frivillig basis. For at vi skal kunne opprettholde tilbudet til barna som spiller hos oss
er vi avhengig av at alle foreldre er med og bidrar i stort og smått.
Om innmelding:
Av forsikringsmessige hensyn må alle barn som trener i regi av Sinsen-Refstad
registreres. Alle barn er omfattet av en kollektiv idrettsforsikringsordning (NIF).
Forsikring gjelder ikke om barnet ikke er registrert/tegner medlemskap. Medlemskap i
klubben koster kr. 200,-/år pr medlem (både barn og voksne). Treningsavgift kommer i
tillegg til medlemskap – for informasjon om avgifter, se vår hjemmeside.
Ved innmelding av barn i Sinsen-Refstad forplikter man seg som foresatt til å delta i
klubbens dugnadsarbeid. Alle foreldre må stille opp på vakter man får tildelt i løpet av
en sesong - dette gjelder kampvakter når barnet spiller kamp, og tilsynsvakt i hallen
under trening og andre arrangement klubben forplikter seg til. Vaktlister blir sendt ut
for hvert halvår i hver sesong.
Samtykke til bruk og publisering av bilder av barn i Sinsen-Refstad IL
1. Bilder og filmer til internt bruk
Idrettslaget tar bilder, og av og til film, av barna på trening eller i kampsituasjon,
både enkeltvis og i grupper. Bildene er ment å kunne brukes som illustrasjon til
trykksaker, flyers, plakater, evt. gjengitt på skriftlige planer og informasjonsskriv
til foreldre.
2. Publisering av bilder på internett
Det kan være aktuelt å legge ut bilder på idrettslagets hjemmeside eller
facebookside. Hensikten med bildene er å promotere idretten vi driver, samt
informere lokalsamfunnet mv.
3. Bilder i media
Av og til får man henvendelser fra media (lokalavis mv), og det kan være aktuelt å
trykke eller publisere bilder av barn i mediesaker hvor idrettslaget blir omtalt.
Sinsen-Refstad IL vil aldri publisere eller gjengi bilder og film av barna i en krenkende
eller sensitiv situasjon. Det er frivillig å avgi samtykke, og samtykke kan når som helst
trekkes tilbake.

