	
  

	
  

	
  
	
  

Dette skrivet er på totalt 5 sider. Vennligst fyll ut og last opp eller returner til Agenda X.
Informasjonen her vil bli behandlet konfidensielt og vil bare deles med personell som har
taushetsplikt.

Agenda	
  X	
  Sommerleir	
  2018	
  
	
  
Startdato: mandag 23. juli 2018, kl. 10.00
Sluttdato: lørdag 28. juli 2018, ca. kl. 18.00
Sted: Hove leirsenter, Tromøy ved Arendal
Pris: 300 kr per deltaker. Dette inkluderer mat, reise og opphold. Deltakeravgiften betales til
kontonummer 5017 05 08790 før leiren. Merk betalingen med deltakernavn og «Sommerleir». Eller ta
med penger til oppmøte.
Oppmøte og transport: Det blir felles transport med buss til og fra leiren. Mandag 23. juli klokken
10.00 er det oppmøte utenfor Oslo S (se eget vedlegg for oppmøtested). Vi beregner å være tilbake i
Oslo ca. kl. 18.00 lørdag 28. juli.

Overnatting: Deltakerne bor i hytter med 2 til 5 deltagere i hvert rom. Det er egne separate jente- og
guttehytter.
NB! Leiren er rus- og voldsfri. Deltagere som ikke overholder dette vil bli sendt hjem på egen regning.
Om sommerleiren: Agenda X arrangerer sommerleir hvert år for ungdommer mellom 13 og 21 år som
ønsker en møteplass og et fellesskap med andre unge som lever i et mangfoldig samfunn. I løpet av
leiruka blir det kreative og fysiske workshops, inspirerende foredrag, bading, grilling, ballspill, musikk,
dans og lek. Det blir nye vennskap, utfordringer og opplevelser.
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Sommerleiren gjennomføres av voksne og unge ledere som sammen skaper en trygg ramme rundt leiren.
Det vil være nattevakter over 18 år som passer på at alt går som det skal. All aktivitet er rus- og
voldsfritt, og foregår med respekt for hverandre og omgivelsene.
Måltidene på leiren inkluderer frokost, lunsj og middag hver dag. Er ditt barn allergisk, vegetarianer,
veganer eller lignende, si ifra! Vi vil gjerne tilpasse maten, men da trenger vi informasjon fra deg på
forhånd.
Under leiren vil det bli tatt bilder og videoopptak av aktiviteter og deltakere. Bildene og videoopptak
skal brukes for å promotere og rapportere på Agenda X sine arrangementer. I samtykkeskjemaet ønsker
vi at du krysser av for om du samtykker/ikke samtykker i at bilder/film av deg/ditt barn fra leiren kan
brukes i promotering og rapportering av Agenda X sine arrangementer.
Hvis du ikke forstår noen av de følgende spørsmålene eller informasjonen over, du vil ha mer
informasjon eller du ønsker å diskutere noen av svarene dine, er det viktig at du tar kontakt med oss.
Disse spørsmålene er ikke laget for å ekskludere noen. Intensjonen er å sikre at foresatte/verger er godt
orientert om detaljene i programmet, og at ungdomsledere og arrangør får viktig informasjon om
spesielle bekymringer, risiko og tilpasningsbehov. Ditt samarbeid er viktig for at vi skal kunne ta
spesielle hensyn og sette på plass spesielle støtter slik at alle deltakere får en trygg og positiv
opplevelse. Sikkerhet for våre deltagere er vårt første prioritet.

Pakkeliste
Penger til leiravgift hvis dere ikke har betalt på forhånd
Drikkeflaske
Solkrem og myggspray
Badetøy
Sovepose/ Sengetøy (laken, dyne- og putetrekk)
Håndkle, tannbørste ol.
Klær, sokker, undertøy
Eventuelle medisiner mot sykdommer/allergi
(Se neste side)
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Regler alle leirdeltagere må forholde seg til:

1. All form for rusbruk er forbudt. Rusbruk vil føre til hjemsendelse.
2. Det er ikke lov å komme med nedsettende, rasistiske, kvinneundertrykkende eller stygge
kommentarer til eller om andre deltagere eller ledere.
3. Det skal være stille i leirområdet kl. 23.00, og på rommene kl. 01.00
4. Ta hensyn til andre campinggjester og ferierende på leiren.
5. Bading må skje sammen med en badevakt tilstede.
6. Du forplikter deg til å delta på leirens fellesaktiviteter. (Følg med på leirprogrammet du får
utdelt.)
7. Det er ikke lov å bruke telefon under fellesaktiviteter/workshops. Det forstyrrer. Ventes en
viktig telefon, spør en leder om det er i orden.
8. Ingen røyking inne! Kun på anviste områder. Snus SKAL kastes i søpla!
9. Deltakere må kun holde seg inne på leirens område utenom planlagte utflukter.
10. Ingen andre enn leirdeltakere får være på rommene og i sovehusene. Ser du at andre er der, gi
beskjed til nattevakt/leder.
Som deltaker på Agenda X sommerleir forventer vi av deg:
1. Er du syk, eller av andre årsaker ikke kan delta i en aktivitet, spør om en time-out.
2. Alle har ansvar for gjennomføringen av leiren. Alle må gjøre sine arbeidsoppgaver og hjelpe
fellesskapet. Sørg for at ditt team utfører sine oppgaver best mulig!
3. Agenda X er ikke ansvarlig for eiendeler som blir borte. Pass på egne og hverandres ting! Å bli
frastjålet eiendeler er trist for både enkeltpersoner og for Agenda X.
4. Lever alltid tilbake utstyr du har lånt! (Kortstokk, basketball, badmintonsett og lignende.)
5. Det er din leir og alles ansvar for at uka skal bli god, morsom og minnerik.
Konsekvenser ved brudd på regler:
1. Advarsel fra leder
2. Samtale med leder
3. Hjemsending på egen regning

Brudd på rus/alkohol regler:
1. Samtale med leder
2. Hjemsending på egen regning

Kos deg masse, spør hvis det er noe og smil J
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(Se neste side for samtykkeerklæring for foresatte og ungdommer under 18 år)

Samtykkeerklæring for deltagere over 18 år
1. Jeg bekrefter at jeg har lest informasjon om Agenda X sommerleir
2. Jeg er klar over Agenda X sine regler i forhold til rus og generell opptreden og aksepter disse.
3. Jeg er klar over at Agenda X lagrer mine personopplysninger i forbindelse med påmelding til
sommerleiren.
4. Bilder videoopptak:
Jeg samtykker til at bilder og videoopptak av meg kan brukes i Agenda X sitt videre
arbeid.
Jeg samtykker IKKE til at bilder eller videoopptak av meg brukes i Agenda X sitt videre
arbeid.
5. Jeg har behov for følgende oppfølging:

• Eventuelle medisinske tilstander, eller alvorlige allergier, vennligst oppgi detaljer her:
Kontaktinformasjon
Navn på deltaker: _____________________________________________________________________
Mobiltelefon: ________________________________________________________________________
Kontaktinformasjon til nærmeste pårørende (navn og tlf): _____________________________________
___________________________________________________________________________________
Jeg erklærer at jeg har lest og samtykker til informasjonen.
Deltagers signatur og dato:
__________________/___________________
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Samtykkeerklæring for foresatte (deltagere under 18 år)
1. Jeg bekrefter at jeg har lest informasjon om Agenda X sommerleir.
2. Jeg samtykker til at mitt barn deltar på Agenda X sommerleir.
3. Jeg er enig i at mitt barn vil være under Agenda X sine lederes ansvaret.
4. Jeg er klar over Agenda X sine regler i forhold til rus og generell opptreden og aksepter disse.
5. Jeg er klar over at Agenda X lagrer mine personopplysninger i forbindelse med påmelding til
sommerleiren.
6. Bilder videoopptak:
Jeg samtykker til at bilder og videoopptak av mitt barn kan brukes i Agenda X sitt videre
arbeid.
Jeg samtykker IKKE til at bilder eller videoopptak av mitt barn brukes i Agenda X sitt
videre arbeid.
7.Mitt barn har behov for følgende oppfølging:

• Eventuelle medisinske tilstander, eller alvorlige allergier, vennligst oppgi detaljer her:

Kontaktinformasjon
Navn på deltaker: _____________________________________________________________
Navn på foresatt: ______________________________________________________________
Forholdet til deltaker: __________________________________________________________
Mobiltelefon: _________________________________________________________________
Jeg erklærer at jeg har lest og samtykker til informasjonen.
Foresattes signatur og dato:
__________________/___________________
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