Foresattes Samtykkeskjema
Informasjon om arrangementet:
Fredag 15 Februar til Søndag 17. Februar blir det igjen holdt Lan i amfiet på Torridal skole.
Fritidsetaten Vest er arrangør sammen med frivillige ungdommer fra bygda. Det hele begynner klokka
19.00 fredagen, og varer til klokka 1100 søndag ettermiddag. (Da vil vi være ferdig med oppryddingen
som alle deltagerne må være med på) Det koster kr 200 (+Billett avgift) for deltagere med konsoll.
Alle ungdommer fra 8. klasse til 18år er velkommen. Det vil bli quiz, spillekonkurranser og karaoke i tillegg
til den vanlige spillingen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke arrangerer konkurranser i spill med 18 års
aldersgrense, men vi har ikke anledning til å passe på hva alle spiller til enhver tid.

Sikkerhetsregler for deltakere:
Det er totalt forbudt med pornografiske bilder eller filmer på de enhetene som skal brukes på lanet. Grove
voldsfilmer eller surfing på tvilsomme nettsider er heller ikke lov. Upassende oppførsel som mobbing, bruk
av alkohol og andre rusmidler, slossing og lignende, aksepteres ikke. Foreldre har ansvar for å hente
ungdommen dersom dette skulle skje. Vi vil under hele lanet ha førstehjelpskyndige tilstede. Det vil bli
åpent for andre ungdommer begge kveldene. Fredag fra klokka 19.00 frem til klokka 2400, lørdag fra
klokka 18.00 til klokka 24.00. I den forbindelse behøver vi ekstra vakthold med tanke på å demme opp for
uønsket oppførsel i og rundt lokalene. Totalt må vi være minst 5 stk. på vakt/trivselsvakter til enhver tid.
NB. Vi gjør oppmerksom på at vi i utgangspunktet ikke har kontroll på hvor ungdommene er til enhver tid.
Av erfaring tar alle seg pauser, kortere eller lengre. Mange går hjem og dusjer eller sover både natt og
dag.
Om noen foreldre ønsker å gjøre særlige avtaler her må vi få beskjed. Hele døgnet vil vi ha
adgangskontroll inn og ut av arrangementet så vi vil til enhver tid vite hvem som er i lokalet.
Siden arrangementet varer over to netter, har vi laget en egen sovesal/soveplass med vakthold på
nettene.

Mat og orden:
Det blir servert en enkel frokost begge dagene. Torridal ungdomsklubb kommer til å ha kiosksalg på
kveldene. Det er ikke anledning til å ta med seg mat som må i kjøleskap eller som må tilberedes på ett
kjøkken. Alle har ansvar for å rydde opp etter seg underveis og på plassen sin før de går fra lanet.

Viktig!
Den enkelte må ha med seg egen datamaskin/konsoll, minimum 5 meter nettverkskabel, strømpadde,
sovepose og liggeunderlag, og underskrift fra foresatte på denne lappen. Egne hyller og eksterne
høytalere kan ikke tas med.
Skjerm kan maks være 32 tommer. Vi har et eget rom man kan legge fra seg verdisaker, datamaskiner og
lignende, som til enhver tid vil være låst. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade på
utstyr. Dette gjelder også tekniske problemer. Alt utstyr medbringes på eget ansvar. Vi har også
begrensning på antall deltagere, så her gjelder førstemann-til-mølla prinsippet!
NB: Påmelding kan kun gjøres via vår samarbeidspartner EventSafe på torrilan.com. Vi kan ta imot
kontantbetaling og vipps på ungdomsklubben hver mandag/onsdag. Vipps kan gjøres over telefon til
Michael
Med vennlig hilsen
Anne Robstad Martinsson, Fritidsleder, Fritidsetaten Vest. Tlf: 47618409
Michael Micsen Johannessen Wehus, leder for ungdomscrew./Teknisk løsning Tlf: 41855547
Jeg,___________________________________(navn på foresatt), har gjort meg kjent med og
godtar reglene for deltakere ovenfor, og bekrefter at ________________________ (Navn på deltager) kan delta
på TorriLAN
Jeg kan nås på _________________(telefon til foresatt), skulle det skje noe jeg må vite om
under lanet.
Særlige ting vi som ledere bør vite om (sykdommer, medisinbruk eller
annet):__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

