Den 14 augusti åker vi till Liseberg!
Den 14 augusti anordnar fritidsledarna i Laholm Kommun en resa till Liseberg.
Det är begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller.
För ungdomar på högstadiet och gymnasiet. OBS begränsat antal platser.
Resan samt inträde är gratis.
Mat och åkband får man stå för själv.
Avresa
Våxtorpsskolan
Lagaholmsskolan
Veingeskolan

12.30
12.50
13.00

Hemresa: Vi beräknar att vara hemma ca 24.00
Målsman ska skriva under nedanstående lapp och ta del av de regler och sunt
förnuft vi har under resan och vistelsen på Liseberg. Lämna till din fritidsledare eller
i receptionen på Osbecks gymnasiet. Receptionen har öppet hela sommaren under
kontorstider. Lämnas senast den 13/8.
Regler/sunt förnuft
•
•
•

Resan är alkohol- och drogfri.
Ingen lämnar Lisebergs område.
Visa respekt i bussen och under hela resan.

För mer info
Ulf Martinsson
Elin Rosenkrantz

070-329 45 79
070-591 00 98

Vi ser fram emot en rolig och trevlig dag/kväll!
Personuppgifter
Det är kultur- och utvecklingsnämnden som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnat i kontaktlistan för Liseberg. Personuppgifterna i blanketten
behandlas för att kunna kontakta elevens målsman/anhörig vid frågor eller eventuella incidenter kopplade till Fritidsenhetens utflykter. För att kunna kontakta
rätt person krävs namn på eleven samt namn och telefonnummer till målsman/anhörig. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Vi kommer
inte att använda dessa uppgifter i något annat syfte, eller dela dem med tredje part. Listan raderas när resan är genomförd. Som registrerad hos kultur- och
utvecklingsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse. Eftersom kommunens verksamhet
omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlighet och sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän
handling. Du kan vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller Datainspektionen om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du
inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.
Kontaktuppgift till kultur- och utvecklingsnämnden:
kultur.och.utvecklingsnamnden@laholm.se
Kontaktuppgift till dataskyddsombudet: dataskyddsombudet@laholm.se
Telefon: 0430-150 00 (Medborgarservice)
Läs mer på www.laholm.se/gdpr

Klipp här------------------------------------------------------------------------------Liseberg 14 augusti, skriv tydligt

Namn____________________________Mobil ungdom______________________
Klass_______Skola______________påstigning skola________________________
Målsmans namn__________________________________
Underskrift_______________________________Telenr:dag/kvällstid________________

