Anmälningsblankett till tjejreträtten 2020
Tema: “Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi
skall vandra i dem.” - Ef 2:10.
Datum: Fredag 14 februari kl. 17:00 – söndag 16 februari kl. 14:00
Plats: Birgittasystrarnas Gästhem, Myntbacken 2, 592 30 Vadstena
Åldersgräns: 15-28 år (dvs. född år 2005 och ej fyllda 29 år vid lägrets start)
Kostnad: 300 kr
Hur man anmäler sig: Anmälan görs till suk@suk.se
Sista anmälningsdag: Söndag 2 februari

___________________________________________________________________________
Namn: _____________________________________________________________________
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX): ____________________________________________
Adress: ________________________________________________________________
Postnr. + ort: ________________________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________________________
E-post: _____________________________________________________________________
Matallergier, vegan eller vegetarian: _____________________________________________
Sjukdom/Medicinering (som är viktigt för ledare att veta under lägret):
___________________________________________________________________________
Lokalförening du är eller vill bli medlem i: ________________________________________
___________________________________________________________________________
Underskrift/Ort/Datum (Målsmans underskrift om deltagaren är under 18 år).
Extra viktigt att bli medlem via hemsidan under fliken ’Välkommen till SUK’ eller genom att smsa
SUKmedlem[mellanslag]fullständigt personnummer[mellanslag]lokalförening till 71140
Betalning
När 300kr har kommit in till SUKs bankgiro 101-3192 eller till Swish 1235715313, blir din anmälan
giltig. Skriv ditt namn och ”Tjejreträtt” i meddelanderutan när du betalar.
Reseersättning
Priset för lägret gäller för SUK-medlemmar och inkluderar resa på billigast möjliga sätt, men
maximalt 700 kronor per person.

Jag godkänner att mina personuppgifter delas med Studieförbundet Bilda.
Om nej, vänligen kryssa här [ ]

GDPR
Om fotografering och filmning under tjejreträtten 2020
Under lägret kommer det att tas en del bilder, kanske kommer det att filmas också. Vi skulle därför
behöva veta om det är ok att vi tar kort på dig eller filmar dig under aktiviteten. Bilderna/filmerna kan
komma att användas för att t.ex. visa vilken typ av verksamhet SUK har, göra reklam för SUK eller
för att visa vad ni gjorde på tjejreträtten 2020. Det kan t.ex. bli bilder i SUKs tidning och på SUKs
hemsida/Instagram/Facebook/reklamblad för andra aktiviteter inom SUK. Man kan ge sitt samtycke
nu och ångra sig. Då måste vi försöka ta bort alla bilder som du finns med på.
Mer information?
Ansvarig: Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, suk@suk.se, 08-505 576 90.
Ändamål: Informera om SUKs verksamhet.
Läs mer på www.suk.se Har du klagomål på SUKs hantering av dina personuppgifter har du möjlighet
att vända dig till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Samtycke till att SUK behandlar mina bilder/filmer för att visa på SUKs verksamhet
Jag samtycker för bilder [ ]
Jag samtycker för filmer [ ]

Jag samtycker inte till att foton tas/används där jag syns [ ]
Jag samtycker inte till att filmer spelas in där jag syns [ ]

Namnteckning: ______________________________________________________________
Datum: ____________________________________________________________________
Dina personuppgifter kommer att samlas in för att kunna genomföra lägret och behandlas enligt den
nya personuppgiftslagen GDPR. Läs mer på SUKs hemsida www.suk.se eller på
www.datainspektionen.se
Vid fragor eller funderingar kan du kontakta:

Huvudledare
Mirna Khaton
070-426 83 13
mirna@suk.se

