
FEBRÚARMÓT ÆSKR 2020 
SKRÁNINGARBLAÐ OG SAMÞYKKI 

þessari blaðsíðu skal skila undirritaðri af  
forráðamanni til æskulýðsleiðtoga í kirkjunni þinni 

Reglur mótsins: 
Ég tek þátt í dagskrá mótsins í samráði við æskulýðsleiðtogana í kirkjunni minni og með 
vitund og leyfi foreldra/forráðamanna minna. Ég ætla að vinna að því að mótið verði 
skemmtilegt og uppbyggjandi fyrir okkur öll.

Þess vegna samþykki ég að fara eftir þessum reglum:

• Allt það sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra.

• Ég ætla að ganga vel um staðinn og eigur annarra.

• Ég ætla að taka virkan þátt í allri dagskrá, hlýða mínum leiðtogum og öðru forstöðufólki 

mótsins.

• Ég ætla að bera virðingu fyrir öllum þátttakendum mótsins. Ég geri mér grein fyrir því að 

brot á þessum reglum geta orðið til þess að ég sé send/sendur heim á kostnað.foreldra/
forráðamanna.


• Þátttakendur bera sjálfir alla ábyrgð á farangri og búnaði sem þeir taka með sér á mótið í 
samræmi við greinargerð Mennta- og menningamálaráðuneytis og Æskulýðsráðs. Við 
mælumst því til þess að dýr tæki og búnaður sé skilinn eftir heima. 


• Notkun orkudrykkja, tóbaks og rafrettu er ekki leyfileg.

SAMÞYKKI FORRÁÐAMANNA VEGNA 
ÞÁTTTÖKU Á FEBRÚARMÓTI ÆSKR 

Með því að skrifa undir hér fyrir neðan staðfesti ég sem forráðamaður að ég ef lesið reglur 
mótsins með barninu og gef samþykki fyrir að: 

nafn þátttakanda  kennitala 

fari á Febrúarmót á vegum ÆSKR sem fram fer í Vatnaskógi 6.-8. mars 2020. 

Undirskrift forráðamanns  farsími forráðam. á meðan mótinu stendur 

Vinsamlegast ritið hér aths. eða upplýsingar sem æskilegt er að æskulýðsfulltrúi eða starfsfólk ÆSKR séu 
meðvituð um, t.d. ofnæmi, veikindi eða sérstakar þarfir, lyf sem barn hefur meðferðis (hvernig notkun er 
háttað sé aðstoðar æskulýðsfulltrúa óskað) o.s.frv. 

ÆSKR fylgir persónuverndarstefnu Þjóðkirkjunnar (kirkjan.is).  Trúnaðar er 
gætt um persónuupplýsingar og þær aðeins veittar starfsfólki eftir þörfum við 
framkvæmd þessa viðburðar. Símanúmer er notað til að hafa samband við 
forráðamann um málefni barns ef þörf krefur auk þess til að senda 
upplýsingar um framvindu ferðar, heimkomutíma og ef breytingar verða  á 
áætlun vegna veðurs eða annarra atvika.

☐Fæðuóþol | ☐ Bráðaóþol 

☐Grænm.f. | ☐ Vegan 

☐Ofnæmi    | ☐ Bráðaofnæmi
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