Giltig från 2019-07-23

ANMÄLNINGSINFORMATION FÖR
• FRÖERNA I ÖPPNA SKOGSGLÄNTAN
• SKOGSKNOPP – SKOGSKNYTTE – SKOGSMULLE
• STRÖVARE – FRILUFSARE
Vem kan göra anmälan?
Anmälan för personer under 18 år görs av målsman.
Kö
Vi tar emot anmälningar via hemsidan året om.
Beroende på hur ledarsituationen ser ut kan vi ibland ha kö.
Barnen tas normalt in efter ködatum.
Fram till dess att vi kan erbjuda plats behåller barnet alltid sin plats i kön.
Anmäler du ditt barn till t ex knytte, och kön är lång, kanske ditt barn hinner ”fylla”
mulle – du behöver då inte nyanmäla barnet utan hen behåller sin plats i mulle.
Kontrollera alltid att du får bekräftelse på anmälan till din e-post.
Förtur i kön
Om förälder eller annan nära anhörig engagerar sig som ledare får barnet en
garanterad plats i den gruppen. Vänligen notera att om du/anhörig lovat ställa upp
som ledare och sedan backar ur kommer ditt barn att mista sin förtursplats.
När får man besked om barnet fått plats?
Så fort vi kan erbjuda en plats hör vi av oss!
Oftast vid terminsstart d.v.s. i aug/sep för höstterminen och i jan/feb för vårterminen.
Om platsen accepteras skickar ledarna ut terminsprogram med sina kontaktuppgifter.
Tackar du nej till platsen får barnet gärna stå kvar i kö till nästa termin.
Obligatoriskt medlemskap i Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet är en medlemsorganisation och för att delta i vår verksamhet är
medlemskap för barnet samt ledarna obligatoriskt.
Barnet behöver inte vara medlem när du anmäler hen, eller medan barnet köar.
När du tackat ja till en plats är det dags att lösa medlemskap, dvs innan barnet är
med på första träffen så att Friluftsfrämjandets olycksfallsförsäkring gäller.
Läs mer om vilka förmåner ett rikstäckande medlemskap ger och hur man blir
medlem på http://friluftsframjandet.se/engagera-dig/
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Deltagaravgift
Förutom medlemsavgiften tar Friluftsfrämjandet Lunds lokalavdelning ut en
deltagaravgift för den aktivitet som barnet deltar i (Frö är alltid gratis).
Aktuella deltagaravgifter finns på vår hemsida http://friluftsframjandet.se/lund
Avgiften betalas terminsvis och ska betalas i sin helhet.
Faktura skickas via e-post från kansliet i början av varje termin.
Betalningsvillkor är normalt 15 dagar.
Samlingsplats
Är den plats varifrån aktiviteten påbörjas, och den bestäms av ledarna.
Frö, skogsknopp, skogsknytte och skogsmulle:
Samlingsplatsen är oftast Skrylle eller Måryd.
Föräldrar skjutsar/samåker till platsen.
Strövare och frilufsare:
Samlingsplatsen är varierande platser i och utanför Lunds kommun.
Inför varje termin väljer ledarna om de alltid/ibland önskar åka kommunal buss
(normalt från Lund LTH) eller om föräldrar alltid skjutsar/samåker till samlingsplatsen.
Kontaktuppgifter
Det är viktigt att e-postadress(er) samt mobilnummer som anges i anmälan används
aktivt då kansliet och ledarna använder dessa för att kommunicera och fakturera.
Glöm inte att kontakta kansliet när uppgifter behöver uppdateras.
Personnummer
Vi behöver barnets fullständiga personnummer, ifall ledare eller kansliet behöver
kontakta sjukvård, samt för att kunna söka bidrag från bl. a Lunds kommun.
Har barnet skyddad identitet vänligen kontakta kansliet så löser vi det.
GDPR (dataskyddsförordningen)
Genom att anmäla barnet godkänner du att vi använder uppgifterna enligt GDPR.
Frågor
Besvaras gärna av vårt kansli på Skryllegården.
E-post:
Tel:

lund@friluftsframjandet.se
046-12 70 20 (telefontid tisd, onsd, torsd kl. 10:00 – 13:00)
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