ÄNTLIGEN är det dags för Riksläger med SUK igen!
Varmt välkomna till årets första riksläger med Sveriges Unga Katoliker. Lägret kommer att äga rum den
15 -17 februari på stiftsgården Marielund utanför Stockholm och kostar 400 kronor.

Temat för 2019 års första läger är Jesu ord från Lukasevangeliet:
"Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig."
- Hur följer jag Jesu spår i min vardag?
- Sa Han verkligen varje dag?
- Vilka är de kors Jesus säger att jag måste bära?
- Vad innebär det att förneka sig själv?
- Om jag väljer att förneka mig själv, vem ska jag låta ta plats istället?
Dessa frågor och många fler kommer du att kunna hitta svar på under lägret. Inte bara genom
föreläsningar utan även genom övningar, praktiska tips, andlig vägledning, liturgi och sång. Du får även
tid att öva på det du lärt dig under lägret under tävlingar, workshops, fritidsaktiviteter och allmänt
umgänge med en mängd trevliga unga katoliker från hela Sverige.
Frågor?
Kontakta Simon Danielsson, antingen via mail: simon@suk.se eller telefon: 0730630916. Facebook går
också bra.
Ersättning för resor betalas ut i enlighet med gällande regler för riksevenemang (medlem i SUK, billigast
möjliga resa men max 700 kr, DUNK/norra Sverige har specialregler).

VIKTIG INFO
Datum: 15-17 februari 2019
Senaste anmälningsdag och betalningsdag: 3 februari. 7 februari gäller, nytt datum!
Anmälan till suk@suk.se eller SUK, Box 2150, 10314 Stockholm
Betalning till Swish 1235715313 eller bankgiro 101-3192
Betalning+anmälan= anmäld
Anmälan men ingen betalning= ej anmäld
Åldersgräns: 16 - 28 år.
Bli medlem! Se till att vara medlem i SUK innan du anmäler dig. Gå in på www.suk.se eller bli medlem
via sms. I så fall ska du göra så här: sms:a till nummer 71140 och skriv i det här formatet:
SUKmedlem[mellanslag]ditt fullständiga personnummer[mellanslag]vald lokalförening
Vald lokalförening= den förening du vill bli medlem i.

Anmälan

Anmälan

(Fyll i nedre delen av blanketten också.)

Namn:
Personnummer (10 siffror):
Adress:

Postnummer + ort:

Telefon:

E-post:

Ev. matallergier, vegan el. vegetarian:
Övrig information vi kan behöva, som sjukdom, luftburen allergi mm
Underskrift & Ort & Datum (Målsmans underskrift om deltagaren är under 18 år)
Anmälningsblanketten skickas in till suk@suk.se eller SUK, Box 2150, 10314 Stockholm. När pengarna har
kommit in blir din anmälan bindande/giltig. Skriv ditt namn och ”riksläger” i meddelanderutan när du betalar.

Om fotografering och filmning på rikslägret
Under lägret kommer det att tas en del kort. Kanske kommer det att filmas också.
Vi skulle därför behöva veta om det är ok att vi tar kort av dig eller filmar dig under aktiviteten.
Bilderna/filmerna kan komma att användas för att t.ex. visa vilken typ av verksamhet SUK har
eller för att göra reklam för SUK, eller för att visa vad ni gjorde på SUKs riksläger. Det kan bli
t.ex. 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, 08-50557690. 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

