DELTAGERKONTRAKT OG
VIKTIGE OPPLYSNINGER
KONFIRMANTLEIR 2019
NAVN:
KONTAKTPERSON i Norge 29.juni - 6. juli 2019 (kontaktes ved sykdom e.l.)
Navn:

Telefon:

Navn: __________________________________________ Telefon: ______________________

SYKDOMMER, MEDISINBRUK, ALLERGI ETC.:
Det er viktig at vi har nødvendig opplysninger om disse tingene selv om deltageren selv ordner med for eksempel
medisiner. Opplysningene vil bare være tilgjengelig for leirens hovedledere og blir makulert når leiren er over.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

REGLER
Når vi arrangerer leir for nærmere 80 tenåringer tør vi gjøre det fordi vi stoler på dere og har tillit til
dere. Det er allikevel viktig at både dere og vi vet hvor grensene går, hva som er tillatt og hva som
ikke er det. Vi har nedenfor satt opp en liten liste over regler, men regner med at det meste er
selvsagt for de aller fleste av dere.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

All anskaffelse, besittelse eller bruk av alkohol eller andre rusmidler er forbudt.
All anskaffelse, besittelse eller bruk av tobakk er forbudt, også snus.
Red Bull, Battery og andre søvnødeleggende energidrikker er ikke tillatt.
Ved mistanke om at alkohol eller annet er medbrakt kan hovedlederne sjekke deltagernes
bagasje.
Hærverk/ødeleggelser medfører erstatningsansvar.
Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon, bortsett fra i angitte tidsrom.
Gjenstander som ikke er lov å ha med på leiren kan bli konfiskert. Konfiskerte gjenstander blir
tilbakelevert ved hjemkomst.
Hvis deltageren av en eller annen grunn ikke kan møte til fellesarrangementer, måltider
inkludert, må de melde i fra til en voksenleder.
Det er ikke lov å forlate leirstedet uten tillatelse fra en voksenleder.
Bading i sjøen skal bare skje til avtalte tider og aldri alene. Dette gjelder også på vandringen.
Voksenleder har lov til å gi smertestillende og evt. allergimedisin dersom det er behov.
Beskjeder gitt av lederne skal respekteres og følges.

Brudd på reglene kan medføre hjemsendelse. Ved hjemsendelse må den enkelte betale for seg selv.
SNU ARKET →

KONTRAKT

”Jeg er innforstått med at jeg, ved å skrive under nedenfor, forplikter meg til å følge leirreglene. I dette inngår at jeg
ved anskaffelse, besittelse eller bruk av alkohol eller andre rusmidler, eller ved andre grove regelbrudd, vil bli sendt
hjem for egen regning. Jeg gir med dette også hovedledere lov til å gjennomsøke min bagasje dersom de mistenker at
jeg har med rusmidler.”
Vi tillater også at mitt/vått barn har tillatelse til å reise til Sverige med Heggedal menighet 29. juni til 6. juli 2019

Dato:

Signatur:

Underskrift av foreldre/foresatte. ”Jeg har lest Heggedal menighets deltagerkontrakt og reglene for leiren. Jeg bekrefter
min datters/sønns underskrift ovenfor”
Dato:

Signatur:

Sendes eller leveres Heggedal menighet, Heggedalsbakken 8, 1389 Heggedal før 16. juni. Kontrakten kan også
leveres/fylles ut på foreldremøte 4. juni.

