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Gustafs Gymnastik och Idrottsförening
Medgivande för publicering av bilder på Gustafs GoIFs hemsidor
Gustafs GoIF önskar härmed att du som vårdnadshavare för din dotter/son ger
samtycke för att vi kan publicera bilder på våra hemsidor där din dotter/son kan
förekomma på bilder som speglar lagets aktiviteter. Vi kommer att bara visa upp
positiva bilder på deras aktiviteter. Om det i undantagsfall skall användas namn i
bildtexterna så avser det oftast bara förnamnet.
Vi är måna om att bilderna skall spegla positiva händelser och att såväl barnen som ni
är positiva till publiceringen. Enligt personuppgiftslagen kan ni när som helst dra
tillbaka detta samtycke och för oss är det dessutom viktigt att vi snarast möjligt
avlägsnar bilden som publicerats som inte är acceptabel. Ni kan framföra synpunkter,
om det mot förmodan skulle bli något ni är mindre nöjda med, till våra tränare så
kommer vi snarast att ta bort bild/text från hemsidan.
Medgivande om publicering av bild/text på Gustafs GoIFs hemsidor
Jag samtycker till att Gustafs GoIF presenterar bilder på vår dotter/son enligt
ovanstående och intygar även att min dotter/son är underrättad om detta och
accepterar att bilder får läggas ut. Jag är medveten om att jag genom att kontakta
någon av tränarna i laget kan få bilder avlägsnade från sidan eller kan få detta
medgivande indraget.

.............................................
Ort och datum

..........................................................................................
Barnets namn

□

Jag accepterar dessutom att min dotters/sons förnamn kan få förekomma i

bildtext vid speciella tillfällen

..........................................................................................
Underskrift målsman

.........................................................................................
Namnförtydligande
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Gustafs Gymnastik och Idrottsförening
-----------------------------------------------Meddelande om att inte publicera bilder

□ Jag önskar INTE att bilder där min dotter/son finns med publiceras på Gustafs
GoIFs hemsidor

..........................................................................................
Barnets namn

..........................................................................................
Underskrift målsman

.........................................................................................
Namnförtydligande
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Gustafs Gymnastik och Idrottsförening

Medlemsavgift:
Medlemsavgift i Gustafs GoIF
100 kr per person och år eller 250 kr per familj och år. (Den gäller kalenderår
1/1 - 31/12)
Betalas in på BG: 5082-6247
Viktigt! Betala in medlemsavgiften separat från träningsavgiften!
Märk betalningen med ”M-avgift” och Fullständigt Personnummer och Namn samt
mobilnr och eller epost om det finns
Alternativt för Familjeinbetalning: ”M-avgift” och fullständiga personnummer och
namn för familjemedlemmarna, samt mobilnr och eller epost om det finns. Får inte
alla uppgifterna plats ska Ni skicka mail med resterande uppgifter till
medlemsregistret@gustafsgoif.se för komplett registrering
Kontaktuppgifterna behöver vi för att enkelt kunna kontakta Medlemmarna vid
behov.

Träningsavgift
Träningsavgift för deltagare i U-fotboll i Gustafs GoIF
Träningsavgiften för Ufotboll är:
Boll-lek 0-6år: 0 kr ( Kom ihåg att utövaren ska var medlem)
7-9 år:

200 kr/år

10 och äldre:

900 kr/år

Betalas in på BG: 5082-6247
Viktigt Betala in träningsavgiften separat från Medlemsavgiften!
Märk betalningen med:
”Ufotboll-2016 ” + Lag (ex P04) samt fullständigt personnummer och namn
Får uppgifterna inte plats skickar Ni in kompletterande information på
medlemsregistret@gustafsgoif.se

e-post:
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