Foresattes og deltagers bekreftelse på deltagelse
Statement Midtdalen samarbeider med Sjoa Rafting om arrangementet 16. mai 2022.
Sjoa Rafting er ansvarlig for aktivitetene og Ung i Midtdalen stiller med vakter og ungdomsarbeidere
som er med på bussen og tilstede på arrangementet.
For å delta må man melde seg på via lenke som ligger på www.statementmidtdalen.no innen 8. mai
2022, og laste opp enten PDF eller bilde av denne bekreftelsen med signaturer.
Det er obligatorisk å melde seg på minimum en aktivitet. Hvis en deltager ønsker å delta på flere
aktiviteter enn påmeldt når arrangementet starter vil dette være mulig så langt det er kapasitet. Det
er derfor viktig at foresatt krysser av på alle aktiviteter de godkjenner deltagelse på i tilfelle dette blir
aktuelt.
Vi anbefaler likevel at deltagere melder seg på alle aktivitetene de har lyst til og slik sikrer seg plass.
For mere informasjon, les på nettsiden.
•
•
•

•

•
•

Jeg er klar over at det er et rusfritt arrangement.
Jeg forplikter meg med dette å følge alle sikkerhetsrutiner og bruk av sikkerhetsutstyr Sjoa
Rafting A/S pålegger.
Jeg erklærer meg innforstått med at deltakelsen skjer på eget ansvar, og at krav om
erstatning ikke kan fremmes overfor Sjoa Rafting A/S eller Ung i Midtdalen, verken for skade
på legeme eller på utstyr som følger av aktivitetene.
Jeg forplikter meg å følge de ordre som blir gitt av Sjoa Rafting A/S og arrangør. Jeg er
innforstått med at det kan bli kan bli endringer i programmet som følge av de rådende værog vannforhold.
Hvis jeg forlater campen i løpet av kvelden er jeg klar over at jeg ikke lenger regnes som
deltager av arrangementet.
Jeg bekrefter å ha lest informasjonen og at jeg er innforstått med at det kan være en risiko
for uhell knyttet til aktivitetene.

Jeg får lov å delta på følgende aktiviteter godkjent av foresatt:
Paintball
Rafting
Klatring
Brupendel
Femkamp
Navn på deltager med blokkbokstaver:

Navn på foresatt med blokkbokstaver:

________________________________

____________________________________

Signatur:

Signatur:

________________________________

____________________________________

