
 

Avtal för dig som besöker  

Strängnäs fritidsgårdar 
 

 Gårdkortet är personligt och giltigt tills den dagen du fyller 18 år. Vid brutet avtal kan kortet enligt 

överenskommelse bli indraget. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och gårdskortet 

kommer då att makuleras. Vid borttappat kort ersätter fritidsgården kortet vid ett tillfälle, sedan 

finns möjlighet att köpa ett nytt kort för 10 kr. 

 

 Strängnäs fritidsgårdar har nolltolerans mot våld, mobbning, kränkningar, hot, alkohol, doping 

och droger. Om du bryter mot Strängnäs fritidsgårdars regler och inte lyssnar på tillsägelser blir 

du hemskickad/utskickad resten av kvällen. Upprepade förseelser medför en längre tids 

avstängning. Hur lång avstängningen blir avgörs i samtal med personal, vårdnadshavare och 

ungdom. 

 

 All verksamhet tillhandahållen eller arrangerad av Strängnäs fritidsgårdar är alkohol- och 

drogfria. Om du påträffas påverkad av alkohol eller narkotikaklassade preparat i våra lokaler eller 

arrangerade evenemang får du lämna området samt riskerar en längre tids avstängning. Vid 

ärenden gällande alkohol kontaktas vårdnadshavare och vid narkotika underrättas socialtjänst 

samt polis. Personalen har rätt att be om alkotest när du befinner dig eller deltar i Strängnäs 

fritidsgårdars lokaler och arrangemang. Vägran att blåsa räknas som ett positivt alkotest. Vid 

händelse som lett till avstängning måste du tillsammans med vårdnadshavare komma på möte 

med fritidsgårdens personal för att få vistas i lokalerna och delta i aktiviteterna igen.  

 

 Som vårdnadshavare förbinder jag mig att svara för eventuella ekonomiska anspråk på grund av 

att mitt barn avsiktligt eller av vårdslöshet förstör utrustning som denne lånat. 

 

Genom att fylla i uppgifterna på nästa sida intygar jag att: 

 

 Jag har tagit del av Strängnäs fritidsgårdars ordningsregler och drog- och alkoholpolicy. 

 Jag förstår fritidsgårdens förhållningsregler och vad som händer om jag bryter mot dem.  

 Jag har tagit del av de villkor som gäller för kortet och förbinder mig som vårdnadshavare att svara för 

eventuella ekonomiska anspråk på grund av att mitt barn uppsåtligen eller av vårdslöshet förstör utrustning 

som denne lånat. 

 Jag har angett sanningsenliga personuppgifter. 

 Jag godkänner att fritidsgårdspersonalen har tillgång till mina uppgifter och att ett foto av mig förvaras 

tillsammans med avtalet. 



 
 

 

UNGDOMENS 

UPPGIFTER 

Förnamn: Efternamn: Födelsedatum (år-mån-dag): 

 Adress:  Telefonnummer: 

 

UNGDOMENS 

UNDERSKRIFT 

Datum: Underskrift:  

VÅRDNADSHAVARES 

UPPGIFTER 

Förnamn: Efternamn: Telefon: 

 Förnamn: Efternamn: Telefon: 

 Jag tillåter att mitt barn visas på bild på fritidsgårdarnas 

sociala medier: Facebook och Instagram.  

JA 

□ 
NEJ 

□ 
 Mitt barn har tillstånd att följa med när gården arrangerar 

kortare utflykter eller besöker andra fritidsgårdar och får även 

åka tillsammans med personalen i deras fordon. 

JA 

□ 
NEJ 

□ 

 Övriga upplysningar som ev. allergi och mediciner m.m.: 

 

VÅRDNADSHAVARENS 

UNDERSKRIFT 

Datum: Underskrift: 

INFORMATION 

ANGÅENDE 

HANTERING AV 

PERSONUPPGIFTER 

 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, 

personnummer, adress, telefonnummer och fotografi. Syftet med en sådan 

behandling är för att Strängnäs fritidsgårdar vid behov ska kunna identifiera 

besökare och kontakta vårdnadshavare. Lämnar du inte personuppgifterna 

kommer vi inte kunna hantera din ansökan.  

 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 

personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska 

kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e allmänna 

dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du besöker 

Strängnäs fritidsgårdar.  

 

Personuppgiftsansvarig är kulturnämnden.  

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter finns på: 

 www.strangnas.se/ovrigt/om-webbplatsen/personuppgifter-i-strangnas-kommun 

 

Avtalet kommer kopieras och finnas i ett exemplar per fritidsgård.  

 

 

 

PERSONAL Underskrift: Datum: Löpnummer kort: 

 

http://www.strangnas.se/ovrigt/om-webbplatsen/personuppgifter-i-strangnas-kommun

