INNMELDINGSSKJEMA FOR BK-SVØMMING
Fornavn (og mellomnavn):

Etternavn:

Adresse:

Født:

Gutt:
Jente:

Postnummer og -sted:

Tlf. privat:

Mobiltlf:

Statsborgerskap:

E-post:

Foresatte (for medlem under 18 år)
Mor

Far

Navn:

E-post:

Tlf. Privat:

Tlf. arbeid:

Navn:

Mobiltlf.:

E-post:

Tlf. Privat:

Tlf. arbeid:

Mobiltlf.:

For Aktive
Tidligere klubb:
Er overgangsskjema fylt ut? Ja  Nei
Klubben er avhengig av dugnadshjelp fra de foresatte
For at BK-Svømming skal kunne gi et godt tilbud til medlemmene våre, samtidig som vi ønsker å holde
egenandelene lave, er det behov for at de foresatte stiller opp på noen få, men viktige dugnader. Jo flere
som bidrar litt, dess mindre blir belastningen på enkeltpersoner. Disse dugnadene gir viktige inntekter til
klubben.
- Lørdagskafeteria (kl. 0800-1300 en eller to ganger hver sesong)
- Antikkmesse i februar (kafeteria)
- Jazzcamp i juli (frokost, campingvakt og badevakt)
- Salg av BK-julekalendere
Vi trenger også hjelp til å utføre:
- Transport til stevner
- Rekruttstevne i januar/februar
- Klubbstevner i mai og desember
- Bergmannsvøm i oktober
- Reise på treningsleir en gang per år
- Eventuelle klubbsamlinger
- Lagleder på stevner
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Noen vilkår for medlemskap
Følge de gjeldende lover og regler som fastsettes av årsmøte og de retningslinjer som gis av
klubbstyret.
Treningsavgiften kan reguleres av klubbstyret.
Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet.
For å være medlem må medlemsavgift og treningsavgift betales ved forfall.
Ved utelatelse av betaling frafaller medlemsrettighetene og klubbens forsikringer.
Utmelding må skje ved skriftlig varsel til klubben.
Det henvises til personvernerklæringen på klubbens hjemmeside. Klubben håndterer
personopplysninger i samsvar med idrettens regler og ved innmelding samtykker man til dette.

Sted/dato

Signatur

Signatur foresatt

..............................
..................................
.....................................
Utfylt skjema inklusive samtykkeskjema leveres til trener eller styret i BK-Svømming
BK-Svømming
postboks 71, 3602 Kongsberg

organisasjonsnr.
975 585 484

www.bksvomming.no
post@bksvomming.no

Samtykkeerklæring
Er det greit at det tas bilder og film av
deg/ditt barn i idrettslaget?

JA

NEI

Er det greit at bildene av deg/ditt barn publiseres på
passordbeskyttede nettsider/ lukkede
Facebook-grupper?

JA

NEI

Er det greit at bildene og ev. filmene av deg/ditt barn
blir brukt på idrettslagets åpne hjemmeside og i
i sosiale medier?

JA

NEI

Jeg har lest «Retningslinjer for publisering av bilder
og film av barn» som ligger vedlagt.

JA

NEI

Vi samtykker herved at idrettslaget tar bilder av meg/vårt barn til ovennevnte
bruk.
Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk
av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykket er gitt.
Samtykket gjelder for – navn:
________________________________________
Født:
_____________________________________
Idrettslag / gruppe i idrettslag:
________________________________________
Signatur:
(Sett kryss dersom barnet ikke kan skrive selv)
________________________________________
Sted / dato:
________________________________________
Navn på én foresatt (dersom barnet er under 15 år):
________________________________________
Signatur foresatt:
________________________________________

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn
Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering
av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre
publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å
bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.
Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha
særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få
uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en
god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas.
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte
kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må
samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til
erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.
Idrettsforbundets retningslinjer:
1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og
fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema
brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og
film.
3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre
foreldrenes ønske om publisering.
4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn
og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt
navn.
5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes
til medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede
grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er
passordbeskyttet.
6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.
Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering
av bilder og film kjent i idrettslaget.

