
Sportsskolen i Vordingborg

Uge 30

Jeg har læst og forstået Parasport Danmarks privatlivs- og datasikkerhedspolitik, og jeg giver mit 
samtykke til at Parasport Danmark lov til at indsamle, opbevare samt behandle mine 
personoplysninger *

Jeg samtykker

Tilmeldingstype *

En deltager (privat)
En institution, som tilmelder deltagere

Parasport Danmark forventer at den indskrivende Institution selv har indhentet de nødvendige samtykker -
for at kunne tilmelde børn til Sportsskolen.

Hav så vidt mulig alle informationer på alle deltagere klar, da det gør indtastningen lettere. Når du afslutter
denne tilmelding vil du få vist et link som du kan bruge til at begynde en ny tilmelding uden at skulle
indtaste institutionens information igen.

Institution

Info om institutionen som tilmelder deltagere

Institutionsnavn *

Skriv navnet på den institution, som tilmelder deltageren

Institution hoved telefonnummer *

Adresse *
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Postnr. *

By *

EAN Nummer

Forventet antal personale *

Det er det samlede antal personaler, som I forventer kommer med på Sportsskolen. Denne oplysning skal være ens på alle Jeres
deltager-tilmeldingerne.

Institution kontaktperson

Navn *

Kontakt personens fulde navn

Telefon *

Email *

Vi sender mails til denne adresse

Info om deltager

Navn *
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Fornavn Efternavn

Alder *

Skriv deltagerens alder på sportsskolen

NB! Deltagere over 18 år vil blive opkrævet et ekstra deltagergebyr på kr. 250,-

Køn *

Adresse *

Adresse

Adresse linie 2

By

Postnummer

Deltagers skole *

Skriv navnet på deltagerens skole – Folkeskole eller Privatskole

Bopælskommune *

Kommune

Forælder / Kontaktperson

Fornavn *
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Fornavn på kontaktperson

Efternavn *

Efternavn på kontaktperson

Kontaktperson Email *

example@example.com

Telefon 1 *

Telefonnummer

Telefon 2

Telefonnummer

Sportsskolepakken

Sportsskolepakken 2019:  
1 T-shirts 
1 praktisk vandtæt pakkepose 
1 smart drikkedunk 
1 USB med Sportsskolebilleder

T-shirt størrelse *

Handicap

Beskriv kort deltagerens handicap/funktionsnedsættelse *
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0/30

Hjælpemidler – som deltageren har med

Manuel kørestol

El-kørestol
Rollator
Krykker
Høreapparat

 

 

Deltageren har sin egen hjælper/ledsager med, som er til stede på Sportsskolen *

Ja

Nej

Deltageren har brug for lidt hjælp til...

Skriv hvad deltageren evt. har brug for lidt hjælp til.

F.eks. medicin, allergi, epilepsi, særlige rutiner etc.

Andre særlige forhold

0/50

Medlemsskab
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Er deltageren medlem af en idrætsforening *

Ja
Nej
Ved ikke

Hvilken idræt går deltageren til?

F.eks. fodbold, alpinski

Hvor går deltageren til idræt?

Skriv eks. navnet på idrætsforeningen eller 'sammen med familien' eller noget helt tredje??

Har deltageren været med på en Parasport Danmark Sportsskole før? *

Ja
Nej
Ved ikke

Valg af idræt

1. Prioritet *

2. Prioritet *

3. Prioritet *

Kost

Kostordning til deltageren (inkluderet i deltagergebyr) *

Ja
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Nej

Kostordning til hjælperen (4 dage kr. 250,-) *

Ja

Nej

Ekstra kostordninger/madpakker (4 dage kr. 250,- pr. stk.)

Skriv det antal du ønsker EKSTRA (eksempelvis til morfar, lillebror eller naboen, som kommer med på Sportsskolen)

Samtykker

1. Parasport Danmark videregiver alle de oplyste informationer til Sportsskolerne – for at de kan arrangere
Sportsskolen.

Vi accepterer at Sportsskolen får alle vores informationer. *

Ja
Nej

2. Parasport Danmark vil gerne udsende INFORMATIONER – om idræt for børn og unge.

Vi vil gerne modtage INFO-mails (max. 3) frem til næste Sportsskole. *

Ja
Nej

3. Parasport Danmark inviterer Jer til næste års Sportsskole

Vi vil gerne inviteres til næste års Sportsskole *

Ja

Nej
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4. Sportsskolen inviterer pressen og håber på besøg med god omtale i medierne lokalt...

Det er i orden at mit barn medvirker i interviews eller rapportager om Sportsskolen - hvis 
Sportsskolen får besøg af medier og presse. *

Ja
Nej

5. Sportsskolen fotograferer et gruppebillede af alle deltagere og instruktører til udgivelse på
Sportsskolediplomet.

Det er i orden at mit barn medvirker på diplombilledet. *

Ja
Nej

6. Sportsskolerne fotograferer løbende på Sportsskolen. 
Under Sportsskolen bruges kun situationsbilleder jf. GDPR

Det er i orden at mit barn fotograferes på Sportsskolen. *

Ja
Nej

Det er i orden at billeder offentligøres på vores hjemmesider; den Sportsskolearrangerende 
forenings hjemmeside og på parasport.dk. *

Ja
Nej

Det er i orden at billeder offentliggøres på sociale medier; Facebook og Instagram – som 
administreres af den Sportsskolearrangerende forening eller Parasport Danmark. *

Ja
Nej

Formålet med offentliggørelsen af billerne er at vise hvad Sportsskolen er aktuelt mens den løber af
stablen – for Jer og for andre.  
Vi ønsker at give alle børn og unge i sportsskolemålgruppen - og deres familier en levende idé om hvad
Sportsskolen er.

8



INFO:

Vi indhenter samtykke til brug af billeder, som jf. GDPR kræver dette.

Alle billeder bliver formidlet til alle deltagere på et USB-stik ved Sportsskolens afslutning. 
De af billederne, som kræver samtykke – ledsages af et samtykke-dokument – som vi håber vi, at I vil
udfylde og returnere – på mail.

Dette samtykke - som ligger på USB-stikket sammen med billederne - er nødvendigt for at Parasport
Danmark kan bruge billederne – til at informere om Sportsskoler og andre relevante idrætstiltag for børn
og unge i Parasport Danmark regi. På forhånd tak for hjælpen.

Betaling.

Deltagergebyr: kr. {sportsskolegebyr}
Deltager kostordning: kr. {kostordningdeltagerpris}
Hjælper kostordning: kr. {kostordninghjaelperpris}
Ekstra kostordninger ({ekstraKostordningAntal} stk.) kr. {ekstraKostordning}
Total: kr. {totalpris}

Hvis du er enig i ovenstående og kan du klikke indsende tilmeldingen ved at klikke på knappen nedenfor.
Hvis du mangler at rette noget kan du klikke tilbage og rette det du mangler.
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