Anmälningsblankett grupper till Stiftsungdomsdagarna 2-4 september 2022
Blanketten fylls i och mailas till: sud@suk.se eller postas till SUKs rikskansli: SUK, Box 2150, 103 14 Stockholm.
Bifoga gärna excelfil med uppgifterna om deltagarna.
Lokalförening:

Önskar T-shirt: (Fyll i antal och storlek)

Församling:

Total anmälningsavgift:

Region/distrikt:

Anmälningsavgift betalt den:

Antal Förnamn

Efternamn

Kön Personnummer

Veg.=Vegetarian (Ja/Nej)
Telefon

E-post

Veg.

(10 siffror)
Ansvarig

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OBS! Gruppen är anmäld först när deltagaravgifterna är inbetalda.
Anmälan är bindande - inga avgifter återbetalas!
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Mer information på kommande sidor.

Allergier

Om fotografering och filmning under SUD 2022
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 eller filmar.
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) 2022. Det kan t.ex. bli bilder på SUKs hemsida/Instagram/Facebook eller reklamblad för 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 GDPR?
Ansvarig: Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, mailto:suk@suk.se, 08-505 576 90. Ändamål: Informera om SUKs verksamhet.
Läs mer på http://www.suk.se/ Har du klagomål på SUKs hantering av dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.
Samtycke/inte samtycke till att bilder/filmer på mig från SUDen används för att visa på SUKs verksamhet
Antal Förnamn

Ansvarig

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Efternamn

Bilder

Filmer

ja/nej?

ja/nej?

Skriv under här!

Datum
för underskrift

Eventuella sjukdomar som

Hur tar ni er till SUDen? När är ni framme?

Den ansvarige ska känna sin grupp och:

Vi behöver veta om:

(Kan meddelas till SUK:s rikskansli senare)

*

Ansvara för anmälan och betalning

(exv. epilepsi)

Observera att reseersättning inte ges för SUD 2022.
*

Se till att omyndiga deltagare (under 18) har

Bussarna är tänkta att ta er till SUDen.

föräldrars medgivande innan de anmäls, och
ansvara för de omyndiga under hela SUDen
* Se till att deltagarna får all nödvändig information
*

Den ansvarige ska göra följande uppgifter:
* Anmäla sin grupp till SUDen, och betala in deltagaravgiften för hela gruppen som en klumpsumma.
* Få in godkännande från föräldrar för de deltagare som är under 18 år.
• Om man inte fått en bekräftelse efter två veckor så bör man kontakta SUD-gruppen för att se att allt kommit fram.
• Länken mellan SUD-ansvariga och deltagarna. Informationen kommer inte att gå ut direkt till de enskilda
deltagarna, utan det är den ansvarige som ska ge deltagarna fortlöpande och uppdaterad information.
• Ska framföra eventuella klagomål och önskemål till de huvudansvariga.
• Meddela SUD-ansvarig hur ni tar er till SUDen samt ungefär vilken tid ni kommer att vara framme.
Detta ska meddelas senast 9 augusti.
Obs! Den ansvarige själv ska hålla sig informerad så att han/hon kan besvara sina deltagares frågor,
samt ev. ändringar i planeringen.
Information kommer att läggas ut på hemsidan, samt skickas via mail.
Självklart ska inte ni göra allt, men NI behövs för att hjälpa oss att se till att vi alla samarbetar för en lyckad SUD.
Frågor? Maila sud@suk.se
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Meddela SUD-ledningen om problem uppstår

