
"Sommerferie ved sjøen" 

Påmeldingsskjema 

Flerkulturell familieleir. Ognatun 8 - 11 august 2019 

 

Via IMF sin nettside og påmeldingsskjemaet tilgjengelig på nettsiden til IMF er det mulig å 

melde seg på leiren. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og 

kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse 

personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. 

Sensitive personopplysninger vil slettes etter endt arrangement. Ikke-sensitive 

personopplysninger om deltakere vil bli oppbevart av KIA og IMF inntil 10 år i forbindelse 

med rapportering til offentlige myndigheter. 

 

Fyll ut et skjema per familie 

 

 Etternavn Fornavn Kjønn Fødselsdato Matallergi Mobilnr: 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Adresse _____________________________________  

Postnummer:_______________________________ 

E-post: ________________________________________  

Hjemland: _____________________________ 

Hvor lenge har familien bodd i Norge: _______________________ 

 

Ja Nei  

  Familien min trenger transport til Ognatun organisert av oss.  

   
Familien min kommer direkte til Ognatun (leirstedet) med bil. 



  Familien min har vært med på leir på Ognatun tidligere  
 
Hvis ja, hvor mange ganger: ______________________ 

  Familien min skal på andre turer og/eller ferier i sommer 
 

 

Annen viktig informasjon:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Fototillatelse:  

Jeg tillater at bilder og videoer av meg og familien min kan brukes av KIA Norge og IMF  

kan publiseres i 

Ja Nei Formål  

  KIA eller IMFs hjemmeside, Facebook, Instagram, andre sosiale medier. 

  I trykksaker, annonser og reklame 

  På eksterne organisasjoners nettsider/sosiale medier (eks. frivillig.no) 

 

KIA og IMF følger reglene for personvern som innebærer at et eventuelt samtykke gitt 

ovenfor kan trekkes tilbake når som helst ved skriftlig henvendelse. Bildene og 

filmene/videoene vil da bli slettet fra de digitale mediene de er benyttet i og vil ikke bli 

gjenbrukt. 

 

Språk: 

Hvilket språk forstår du, kryss av:  

 Norsk                  Somali 

 Arabisk               Persisk 

 Engelsk               Tigrinja 

 Annet _______________ 

 

Kontaktperson: 

Navn: __________________________ 

Telefonnummer:____________________________ 

E-post: ______________________________________ 



 

Informasjon:  

Sommerleiren er for barnefamilier (barn under 18 år).  

Sommerleiren koster 100kr per person. Barn fra 0-3 år er gratis (maks 500 per familie)  

Transportkostnad til Ognatun er inkludert.  

 

Det serveres ikke mat med svin under leiren, og om man ønsker halalkjøtt må man ta dette 

med selv. Om dere ønsker mer informasjon om matserveringen under leiren ta kontakt. 

 

Hvis du har spørsmål om påmelding, ta kontakt med  

Anne Berit Aarsland (IMF) på tlf: 97767073. 

Marianne Fjermestad (KIA) på tlf:  45870329. 

 

Takk! Vi gleder oss til å se deg 

 


