Avtal och Ansökan till fritidsklubb på Vängåvan, Stora Essingen
Senast den 1 maj skall två (2) exemplar av ”Avtalet” samt ett (1) exemplar av ”Barnets uppgifter” vara
parken tillhanda. Ansökan skickas in till parken via post eller mail eller lämnas direkt till Vängåvans Vänner,
Ansökan skickas in till parken via post eller mail eller lämnas direkt till Vängåvans Vänner, Essinge Kyrkväg 3,
112 65 Stockholm. Välkommen att kontakta oss om ni har frågor: parken@parklekenvangavan.se,
08-656 34 06. På vår hemsida www.parklekenvangavan.se hittar ni mer information.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Avtal
Denna ansökan som vid godkännande blir ett avtal gällande plats i fritidsklubbsverksamheten Vängåvan
under åk 4-6 för nedan namngivet barn. I och med detta avtal förbinder jag mig som vårdnadshavare att
betala de månadsavgifter som är angivna ovan till Plusgiro 774550-8 och stödjer därigenom verksamheten
som Vängåvans Vänner bedriver. Därutöver medverkar jag vid behov i styrelseuppdrag samt vid eventuella
städ- och fixardagar.
• Avgiften betalas i förskott till Vängåvans plusgirokonto enl mailfaktura ni erhållit till anmäld mailadress.
• Medlemsavgiften i föreningen Vängåvans Vänner är obligatoriskt när man har sitt barn i fritidsverksamheten
och årsavgiften om 100 kr/år faktureras i samband med årets första faktura.
• Avgiften betalas i elva månader per år, juli är avgiftsfri och i augusti betalas reducerad avgift.
• Uppsägningstiden vid utträde innan läsårets slut är två hela kalendermånader och ska ske skriftligen.
• Barnens plats sägs upp per automatik då barnet gått ut sexan och lovöppet stänger för terminen.
• Fritidsklubben är i första hand till för barn som bor på ön eller som går i skola på ön.
Om Vängåvan inte erhåller ersättning/mellanstadiepeng från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad för
barnets vistelse på Vängåvan ersätter vårdnadshavarna själva den uteblivna pengen. Om barnet är skrivet i annan
kommun brukar Vängåvan få mellanstadiepengen från barnets hemkommun. Om så inte sker ersätter
vårdnadshavarna för detta. I och med detta avtal samtycker jag också till att Vängåvans Vänner behandlar
personuppgifter över medlemmar och på fritidsklubb inskrivna barn. Informationen inhämtas endast direkt från
er. De personuppgifter som behandlas är i namn-, adress-, mail- och telefonuppgifter jämte uppgifter om de på
fritidsklubb inskrivna barns ålder och eventuella allergier och liknande som ni som föräldrar informerat oss om.
Om ändringar sker i dessa uppgifter skall du som vårdnadshavare direkt uppdatera dem till Vängåvan.
Personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) och används för utsändande av
föreningsinformation och som underlag för planering av fritidsverksamheten. Uppgifter lämnas inte ut till någon
utanför Vängåvans styrelse eller personal. Du kan när som helst skriftligen anmäla till parkleken Vängåvan att
du motsätter dig behandling av personuppgifter som rör dig och ditt barn som är inskrivet på fritidsverksamheten.
Uppgifterna kommer i sådant fall att raderas ur Vängåvans databas. Kontakta webbansvarig i styrelsen eller
personal för detta ändamål.
…………………………………………
Datum och ort

……………………………………………
Barnets namn

…………………………………………
Personnummer vårdnadshavare 1

……………………………………………
Personnummer vårdnadshavare 2

…………………………………………
Underskrift vårdnadshavare 1

……………………………………………
Underskrift vårdnadshavare 2

…………………………………………
Namnförtydligande, vårdnadshavare 2

……………………………………………
Namnförtydligande, vårdnadshavare 2

Ansökan godkänd då avtal undertecknat av Vängåvan och returnerat till vårdnadshavare
…………………………………………………………………………
Datum och ort

……………………………………………………………………………
Ansökan godkänd, undertecknas av Vängåvans Vänner
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Du förbinder dig härmed som vårdnadshavare att till oss genast anmäla
byte av telefonnummer, adress eller mailadress.

Barnets uppgifter (VG TEXTA)
Namn (VG TEXTA)

Personnummer (xxxxxx-xxxx)

Gatuadress och postadress (VG TEXTA)

Kommun som barnet är skriven i (TEXTA)

Barnets mobilnummer (om de har mobil):

Hemnummer

Övrig information om ditt barn som vi behöver känna till. (VG TEXTA)
(Här kan du berätta om allergier, särskild kost, om ditt barn har haft särskilt stöd i skolan, privata förhållanden som är bra att känna
till etc.) Skriv på baksidan om ni behöver mer plats.

Fakturamottagare och vårdnadshavare 1 (VG TEXTA)
Jag är ensam vårdnadshavare
Namn (VG TEXTA)

Telefon dagtid

Gatuadress (VG TEXTA)

Postadress

E-post (VG TEXTA)

Vårdnadshavare 2 (VG TEXTA)
Namn (VG TEXTA)

Telefon dagtid

Gatuadress (VG TEXTA)

Postadress

E-post (VG TEXTA)

Skola, klass och lärare (VG TEXTA)
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Avtal och Ansökan till fritidsklubb på Vängåvan, Stora Essingen
Senast den 1 maj skall två (2) exemplar av ”Avtalet” samt ett (1) exemplar av ”Barnets uppgifter” vara
parken tillhanda. Ansökan skickas in till parken via post eller mail eller lämnas direkt till Vängåvans Vänner,
Ansökan skickas in till parken via post eller mail eller lämnas direkt till Vängåvans Vänner, Essinge Kyrkväg 3,
112 65 Stockholm. Välkommen att kontakta oss om ni har frågor: parken@parklekenvangavan.se,
08-656 34 06. På vår hemsida www.parklekenvangavan.se hittar ni mer information.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Avtal
Fritidsklubben är i första hand till för barn som bor på ön eller som går i skola på ön.
• Avgiften är 550 kr/månad (2017-2018) och betalas i elva månader per år, juli är avgiftsfri och i augusti betalas
halv avgift.
• Avgiften betalas i förskott till vårt plusgirokonto enligt faktura ni erhåller per mail till mailadress ni angivit.
• Medlemsavgiften i föreningen Vängåvans Vänner är obligatoriskt när man har sitt barn i fritidsverksamheten
och årsavgiften om 100 kr/år faktureras i samband med årets första faktura.
• Barnens plats sägs upp per automatik då barnet gått ut sexan och lovöppet stänger för terminen.
• Uppsägningstiden vid utträde innan läsårets slut är två månader och ska ske skriftligen.
Denna ansökan som vid godkännande blir ett avtal gällande plats i fritidsklubbsverksamheten Vängåvan
under åk 4-6 för nedan namngivet barn. I och med detta avtal förbinder jag mig som vårdnadshavare att
betala de månadsavgifter som är angivna ovan till Plusgiro 774550-8 och stödjer därigenom verksamheten
som Vängåvans Vänner bedriver. Därutöver medverkar jag i mån av möjlighet i styrelseuppdrag samt vid
eventuella städ- och fixardagar.
Om ditt barn är skrivet i en annan stadsdel (eller kommun) än Kungsholmen/Essingen och ni önskar ha barnet
inskrivet i Vängåvans fritidsklubb måste er hemkommun eller stadsdel godkänna att vi erhåller s.k.
mellanstadiepeng för ditt barn. Om så inte sker bekostar ni som vårdnadshavare detta. I och med detta avtal
samtycker jag också till att Vängåvans Vänner behandlar personuppgifter över medlemmar och på fritidsklubb
inskrivna barn. Informationen inhämtas endast direkt från er. De personuppgifter som behandlas är i namn-,
adress-, mail- och telefonuppgifter jämte uppgifter om de på fritidsklubb inskrivna barns ålder och eventuella
allergier och liknande som ni som föräldrar informerat oss om. Om ändringar sker i dessa uppgifter skall du som
vårdnadshavare direkt uppdatera dem till Vängåvan.
Personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) och används för utsändande av
föreningsinformation och som underlag för planering av fritidsverksamheten. Uppgifter lämnas inte ut till någon
utanför Vängåvans styrelse eller personal. Du kan när som helst skriftligen anmäla till parkleken Vängåvan att
du motsätter dig behandling av personuppgifter som rör dig och ditt barn som är inskrivet på fritidsverksamheten.
Uppgifterna kommer i sådant fall att raderas ur Vängåvans databas. Kontakta webbansvarig i styrelsen eller
personal för detta ändamål.
…………………………………………
Datum och ort

……………………………………………
Barnets namn

…………………………………………
Personnummer vårdnadshavare 1

……………………………………………
Personnummer vårdnadshavare 2

…………………………………………
Underskrift vårdnadshavare 1

……………………………………………
Underskrift vårdnadshavare 2

…………………………………………
Namnförtydligande, vårdnadshavare 2

……………………………………………
Namnförtydligande, vårdnadshavare 2

Ansökan godkänd då avtal undertecknat av Vängåvan och returnerat till vårdnadshavare
…………………………………………………………………………
Datum och ort

……………………………………………………………………………
Ansökan godkänd, undertecknas av Vängåvans Vänner
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