Avtal för dig som besöker
fritidsgården Kåken
* För att kunna vistas i Kåkens lokaler behöver du ett gårdskort märkt med namn och födelseår, detta för att
kunna låna utrustning och ta del av samtliga aktiviteter.
* Om du är påverkad av alkohol i Kåkens lokaler eller under ett evenemang arrangerat av Kåken, kontaktas
närmaste anhörig/vårdnadshavare om du är under 18 år, och du får genast lämna fritidsgården eller
aktiviteten. Är du över 18 år tas kontakten direkt med dig, och samma konsekvens tillämpas. Socialtjänst
och polis kan komma att kontaktas. Personalen har alltid rätt att göra alkotest när du befinner dig i
fritidsgårdens lokaler och när du deltar i aktiviteter eller andra evenemang som arrangeras av fritidsgården
Kåken. Vägran att blåsa räknas som positivt alkotest.
* Om du är påverkad av narkotiska preparat får du lämna gården, samt riskera en längre tids avstängning.
Detta oavsett ålder och socialtjänst samt polis underrättas alltid. Är du under 18 år underrättas även din
målsman. Vid påkommen användning av narkotika som har lett till avstängning måste du lämna ett negativt
urinprov hos socialtjänsten, för att du ska kunna vistas på fritidsgården igen.
* Våld, mobbning och hot medför en längre avstängning. Hur lång avstängningen blir avgörs i samtal med
personal.
* Om du bryter mot fritidsgården Kåkens regler och inte lyssnar på tillsägelser blir du hemskickad/utskickad
resten av kvällen.

Jag
• har tagit del av fritidsgården Kåkens regler och drog- och alkoholpolicy.
• godkänner dessa förhållningsregler och konsekvenser.
• godkänner att fritidsgården Kåkens personal har tillgång till mina uppgifter och fotot
som läggs i fritidsgården Kåkens mobil.

Namn _______________________________________Personnummer _____________________________
Telefon ________________________________________________________________________________
Namn vårdnadshavare/anhörig ______________________________________________________________
Telefon vårdnadshavare/anhörig _____________________________________________________________
Datum _________________________________________________________________________________
Underskrift _____________________ Målsman_____________________Personal____________________
När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

