Tillsammans för Livet (TfL) Utskottet
anordnar PRO-LIFE läger
TfL-utskottet lyfter fram ett aktuellt ämne som rör det mänskliga livet från befruktningen till den naturliga döden - inom SUK.
Vi kommer ha fyra PRO-LIFE föredrag som definierar sexualitet, familj och
barn, liv samt äktenskap där vi visar var kyrkan står i dessa ämnen och hur vi som
katoliker står i vår tro och framförallt förstå varför. Börja redan nu att ta tid och
tänka ut idéer till skyltarna som vi kommer ha i marschen som organisationen
Livsval anordnar på söndag!!

Tema: Pro-Life “Han utsåg mig redan i moderlivet och kallade mig genom sin nåd” (Gal 1:15)
Datum:

Fredag 13 september kl. 17:00 – Söndag 15 september kl 14:00. Klockan 14 börjar marschen

för livet.

Plats: Göteborg – Kristus Konungens församling
Kostnad: 400 kr
Åldersgräns: 16–28 år
Hur man anmäler sig: Anmälan görs till suk@suk.se
Sista anmälningsdag:

2 september 2019. Först till kvarn kommer att
tillämpas, då det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

Reseersättning:

Priset för lägret gäller för SUK-medlemmar och inkluderar
resa på billigast möjliga sätt, men maximalt 700 kronor per person. Ansökan om
reseersättning ska ha inkommit senast 30/9-19 till SUKs rikskansli.

Medtag: Rosenkrans, hygienartiklar, bekväma kläder, tofflor, anteckningsblock samt penna,
idrottskläder för utomhusaktiviteter, sängkläder (underlakan, påslakan, örngott), pyjamas, massa frågor
och nyfikenhet för PRO-LIFE kulturen.

Anmälningsblankett
Namn:________________________________________________________________________
Personnummer (10 siffror):________________________________________________________
Adress:_______________________________________________________________________
Postnr. + ort:___________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________________
E-post:________________________________________________________________________
Matallergier, vegan eller vegetarian:________________________________________________
Sjukdom/Medicinering:__________________________________________________________
Lokalförening du är eller vill bli medlem i (handskrivet om vill skriva in dig som medlem):
______________________________________________________________________________
Underskrift/Ort/Datum (Din + målsmans underskrift om du är under 18 år)
Extra viktigt att bli medlem via hemsidan under fliken ’Valkommen till SUK’ eller genom att smsa:
SUKmedlem[mellanslag]fullstandigt personnummer[mellanslag]lokalforening till 71140.

Betala in 400 kr till SUK:s Bankgiro nummer 101-3192 eller till Swish 1235715313
senast den 2 september 2019. Det är först när pengarna har kommit in som din anmälan
blir bindande. Skriv ditt namn och personnummer i meddelanderutan när du betalar.
Lagerregler
Antagna på SUKs årsmote 1991, med tillagg vid årsmotet 1998
1. Medtagen sprit, vin och starköl beslagtas av ledarna. Deltagarna som använt respektive

medtagit varorna får fortsätta lägervistelsen under förutsättning att inget vidare bruk av
nämnda artiklar utövas. Upprepas förseelsen skickas deltagaren hem på egen bekostnad.
2. Deltagare som medtagit narkotika respektive använt narkotika på lägret skickas omedelbart hem på egen bekostnad.
3. Den som gör sig skyldig till stöld, allvarlig skadegörelse eller allvarligt fysiskt våld blir hemskickad på egen

bekostnad.
4. Föremål som omfattas av vapenlagen får ej medtagas. Om så ändå sker beslagtas dessa av

ledarna för resten av lägervistelsen. För ovanstående punkter gäller att för minderåriga
kontaktas vårdnadshavaren.
5. Pojkar och flickor sover i olika rum.

Tillsammans för Livet (TfL) 2019
Om fotografering och filmning under TfL 2019
Under TfL kommer det att tas en del bilder, kanske kommer det att filmas också. Vi
skulle darfor behova veta om det ar ok att vi tar kort på dig eller filmar dig under
aktiviteten. Bilderna/filmerna kan komma att anvandas for att t.ex. visa vilken typ av
verksamhet SUK har, gora reklam for SUK eller for att visa vad ni gjorde på
Tillsammans for Livet (TfL) 2019. Det kan t.ex. bli bilder i SUKs tidning, på SUKs
hemsida/Instagram/Facebook/reklamblad for andra aktiviteter inom SUK. Man kan ge
sitt samtycke nu och ångra sig. Då måste vi forsoka ta bort alla bilder som du finns
med på.
Mer information?
Ansvarig: Riksforbundet Sveriges Unga Katoliker, suk@suk.se, 08-505 576 90.
Ändamål: Informera om SUKs verksamhet. Las mer på www.suk.se Har du klagomål
på SUKs hantering av dina personuppgifter har du mojlighet att vanda dig till
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Samtycke till att SUK behandlar mina bilder/filmer for att visa på SUKs verksamhet
Bilder:
Jag samtycker for bilder [ ]
Jag samtycker inte till att foton tas/anvands dar jag syns [ ]
Filmer:
Jag samtycker for filmer [ ]
Jag samtycker inte till att filmer spelas in dar jag syns [ ]
Namnteckning: ______________________________________________
Datum: ______________________________________________
Dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas enligt den nya
personuppgiftslagen GDPR. Läs mer på SUKs hemsida www.suk.se eller på
www.datainspektionen.se

Frågor?
Vanessa Nacional
vanessa.nacional@suk.se
0737177397

Nicolaus Fredestad
nicolaus@suk.se
0736493799

