Anmäla till sommaraktiviteter 2019
Namn: ____________________________________

Årskurs/ålder:

Mobiltelefon:

Mobiltelefon målsman:

Underskrift målsman:

Namnförtydligande:
















Avser ålder åk 4 – åk 9, om inte annat anges.
Alla aktiviteter och resor är gratis.
Alla aktiviteter och resor utgår från Fritidsgården Brandmannen i Leksand.
Barn/Ungdomar är försäkrade under aktiviteterna.
Ta med fika, mat eller pengar till mat.
(Ett mål mat ingår endast i resorna till Prison Island och Gröna Lund).
Tänk på att ta med kläder efter väder.
Vi har plats för 16st på varje aktivitet. Undantaget resan till Gröna Lund då vi tar 44 st.
Anmälningsblankett finns att hämta på våra fritidsgårdar Brandmannen i Leksand samt Jippo i Insjön. Kan
även hämtas på Kundtjänst i Kommunhuset. Först till kvarn gäller.
Anmälningar lämnas in på, fritidsgårdarna Brandmannen och Jippo, under våra öppettider.
Anmälningar kan även lämnas in till Kundtjänst i Kommunhuset. Mån-tors mellan kl. 08.00 -15.30, fred
kl.08.00-15.00.
Anmälan är ej godkänd om inte målsman skriver under.
Respektera att anmälningarna är bindande. Vid avbokning, kontakta någon personal så fort som möjligt.
Om aktivitet redan är fullbokad, skriver vi upp dig på reservlistan, så finns chansen att få delta om det blir
något återbud.
Bekräftelse på att ni fått plats på aktiviteten, skickas ut via SMS till både deltagare och målsman.
Om ni har frågor eller funderingar, ring 0247-80663, eller maila någon av våra ledare:
- Khaled Abdelgafar
e-post: khaled.abdelgafar@leksand.se
- Jonas Johansen
e-post: jonas.johansen@leksand.se
- Mats Johansson
e-post: mats.johansson@leksand.se
- Ove Olsson
e-post: ove.olsson@leksand.se
- Marie Svärd
e-post: marie.svard@leksand.se
- Jocke Östlund
e-post: joakim.ostlund@leksand.se

Länk till Kommunens hemsida: http://www.leksand.se/Uppleva-och-gora/Fritidsgardar/
Våra Facebook sidor: Fritidsgården Brandmannen eller Fritidsgården Jippo.
Brandmannen endast använder dina personuppgifter för bokning av aktiviteter och för att komma i kontakt med dig
kring dessa (enligt artikel 6.1b). Dina uppgifter kommer inte att delas med andra organisationer. Dina
personuppgifter kommer att gallras efter 1 år. Leksands kommunstyrelse är ansvarig för behandlingen.
Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta
uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att
kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

VÄLKOMNA!

