Anmälningsblankett - Enskild anmälan

Stiftsungdomsdagarna (SUD) 2019
Tema: Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt - Luk 1:38
När: 30 augusti - 1 september med start kl. 18:00 på fredag och avslut kl. 14:30 på söndag
Var: Petrus Magni skola, Borgmästaregatan 2, Vadstena
Ålder: 15-28 år (dvs. född 2004 och ej fyllda 29 år vid SUDens start)
Kostnad: 450 kr (SUK-buss ingår)
Hur man anmäler sig: Anmälan görs individuellt eller i grupp till sud2019@suk.se

Namn:
Personnummer (10 siffror):
Adress:
Postnr. + ort:
Telefon:
E-post:
Matallergier, vegan eller vegetarian:
Sjukdom/Medicinering (som är viktigt för ledare att veta under SUDen):
Jag vill ha en SUD t-shirt i storlek:
Jag vill anmäla mig till buss nr

(se baksidan).

Lokalförening du är 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.

Anmälningsblankett - Enskild anmälan
Anmälan:
Anmälningsblanketten fylls i och skickas till sud2019@suk.se eller till SUK, Box 2150. 103 14 Stockholm.
Sista anmälningsdag: Anmälan + betalning senast 28 juli, 450 kr.
Anmälan/betalning 29 juli till 4 augusti, 600 kr. Efter 4 augusti tas inga anmälningar emot.
Betalning:
När 450 kr (eller 600 kr om du är sen) har kommit in till SUKs bankgiro 101-3192,
blir din anmälan giltig. Skriv ditt namn och personnummer i meddelanderutan när du
betalar. Markera även att det gäller ”SUD2019”.
Transport:
Buss 1. Stockholm - Vadstena
Buss 2. Södertälje – Vadstena
Buss 3. Göteborg - Borås - Jönköping - Vadstena
Buss 4. Malmö - Lund - Helsingborg - Vadstena
Buss 5. Uppsala - Västerås - Eskilstuna – Vadstena
Åker du med regionen DUNK? Kontakta SUD-general Vanessa Nacional på sud2019@suk.se

Om fotografering och filmning under SUD 2019
Under SUD 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
Stiftsungdomsdagarna (SUD) 2019. Det kan t.ex. bli bilder i SUKs tidning, 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

