Leyfisbréf

Félagsmiðstöðin Skjálftaskjól

Vegna: Nótt í féló: Kl. 21.30, 28. desember til kl. 07.30, 29. desember 2018
Um viðburðinn:
Húsið opnar kl. 21.30 á föstudeginum og lokar kl. 22.00 (eftir það á enginn að fara út úr húsinu nema um skipulagða dagskrá
eða neyðartilfelli sé að ræða). Heimferð er kl. 07.30 á laugardeginum.
Í upphafi kvölds verður óvæntur viðburður í íþróttahúsinu, eftir það borðum við pizzur og skiptum okkur svo niður í smiðjur
fram eftir nóttu. Þeir sem verða þreyttir geta sofnað, aðrir hafa nóg fyrir stafni. ATH. að ein smiðjan verður í íþróttahúsinu
og verður unglingunum fylgt á milli húsa.
Krökkunum er frjálst að koma með sælgæti og drykki með eftirfarandi undantekningum: Snakk, orkudrykkir (þ.m.t.
koffíndrykkir aðrir en kóladrykkir), drykkir sem innihalda áfengi. Félagsmiðstöðvasjoppan verður opin, þar er hægt að
kaupa sælgæti og gosdrykki á hóflegu verði (aðeins tekið við peningum).
ATH – Til að mega mæta á Nótt í féló þarf unglingurinn að hafa mætt a.m.k. þrisvar í félagsmiðstöðina í vetur.

Eigi síðar en 15. desember þurfa þátttakendur að koma með:
• Þetta leyfisbréf, undirritað af foreldri/forráðamanni
• 3.000 kr. fyrir pizzu og dagskrá
Á viðburðinum þurfa þau að koma með:
• Svefnpoka og dýnu (til öryggis)

• Drykki og nammi (ef vill)

Sjö starfsmenn verða á viðburðinum. Hægt er að ná sambandi við Bungubrekku í síma 483 4095, eða við
Elínu Esther í 694 7614.

Samþykki foreldris/forráðamanns fyrir þátttöku
Með því að skrifa undir hér fyrir neðan gefur foreldri/forráðamaður samþykki sitt fyrir að:
_________________________________

_____________________

Nafn

kennitala

taki þátt í Nótt í féló, 28.-29. desember 2018.
_________________________________

_____________________

Undirskrift

Sími til að hafa samband (ef þarf)
á meðan á viðburði stendur

ATH! Með undirskrift sinni lýsir foreldri/forráðamaður einnig yfir samþykki sínu fyrir því að starfsfólk
Skjálftaskjóls framkvæmi leit á þátttakanda og farangri, í samræmi við reglur Samfés (Samtök félagsmiðstöðva
og ungmennahúsa á Íslandi). Gefin er heimild fyrir leit í töskum, flíkum og niður með síðum og fótum að
utanverðu. Tilgangur leitar er að tryggja að orkudrykkir, veip, áfengi, tóbak og önnur vímuefni séu ekki með í
för. Vinsamlegast hafið samband við Elínu, forstöðumann Skjálftaskjóls, í eline@hveragerdi.is eða 694 7614
ef talið er að leitin geti valdið kvíðakasti eða öðrum álíka óþægindum
Vinsamlegast ritið hér aths. og upplýsingar t.d. varðandi lyfjatöku barns (nafn lyfs og hvort barn sjái um töku sjálft
eða skuli njóta aðstoðar), ofnæmi, fæðuóþol eða annað sem æskilegt er að starfsfólk sé meðvitað um. Trúnaðar er
gætt um þessar upplýsingar.
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