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TTT MÓT ÆSKR 2022 

 

REGLUR MÓTSINS OG SAMÞYKKI 
þessu blaði skal skila undirrituðu af forráðamanni til 

æskulýðsleiðtoga í kirkjunni þinni 
 
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.  

" Orkudrykkir eru ekki leyfilegir. 

SAMÞYKKI FORRÁÐAMANNA VEGNA 
ÞÁTTTÖKU Í TTT MÓTI 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 TTT Mót á vegum ÆSKR sem fram fer í Vatnaskógi 1.-2. apríl 2022. 
 

 
 
Undirskrift foreldris/forráðamanns   Sími forráðam. á meðan mótinu  
    stendur 
 

Vinsamlegast ritið hér aths. og upplýsingar t.d. varðandi lyfjatöku barns (nafn lyfs og hvort barn sjái um töku 
sjálft eða skuli fá aðstoð), ofnæmi, fæðuóþol eða annað sem æskilegt er að leiðtogi Kirkju eða starfsfólk ÆSKR 
séu meðvituð um. Trúnaðar er gætt um þessar upplýsingar og aðeins uppgefnar farastjórum viðkomandi hóps 
og starfsmönnum ÆSKR eftir þörfum. 

!Fæðuóþol | ! Bráðaóþol 

!Ofnæmi    | ! Bráðaofnæmi 
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