AVTAL FÖR ASSISTENTER I LANDVETTER & HÄRRYDA PASTORAT
Jag/Vi accepterar de regler (se nedan) som gäller för resor, läger och aktiviteter
anordnade av Svenska Kyrkan i Landvetter och Härryda:
Datum:

Deltagarens underskrift:

Namnförtydligande:

Målsmans underskrift (i de fall deltagaren är under 18):

Namnförtydligande:

Avtalet gäller tills jag avanmäler mig som assistent i Landvetter & Härryda Pastorat
Skickas eller lämnas in till:
Landvetter & Härryda Pastorat
Ungdomsverksamheten
Prästgårdsvägen 34
43836 Landvetter
epost: gustav.ohlander@svenskakyrkan.se

REGLER
För att ungdomsverksamheten i Landvetter och Härryda skall kunna vara en trygg plats där alla skall
känna sig välkomna och viktiga behöver vi ha ett antal gemensamma regler. Vi tror att det mesta av
detta är lika självklart för er som det är för oss ledare. Men för tydlighets skull behöver vi ändå
repetera några av dem.
De regler som gäller för våra resor, läger, aktiviteter mm är som följer:
• Att inte hantera alkoholhaltiga drycker eller andra droger
• Att vid resor befinna sig på sitt rum/i sin stuga efter den tid som anges och följa
boendets regler för tystnad
• Att ansvara för att rummet/stugan lämnas i samma skick som det/den tillträddes. Ev
skador på inventarier bekostas av den som orsakar skadan
• Att aktivt delta i de aktiviteter som arrangeras
• Att agera föredömligt när jag representerar Landvetter och Härryda pastorat
Som assistent blir du en representant för Svenska Kyrkan i Landvetter och Härryda. Alltså förväntas
du ta det ansvar detta för med sig. Om du inte klarar av detta ansvar genom att grovt bryta mot
ovanstående regler, särskilt punkten om alkohol och droger, kan du bli hemskickad från resan/
arrangemanget på egen bekostnad.
Detta avtal ger resans ansvarige och kyrkoherde rätt att bedöma när och om en assistent skall skickas
hem. Är assistenten omyndig förutsätter vi att föräldrar möter sin dotter/son på den plats som anges av
reseledaren. Vanligtvis är detta Landvetter flygplats eller Göteborgs centralstation.

Vänliga Hälsningar
Verksamhetschef, Gustav Öhlander, 0704-10 71 19
Kyrkoherde, Peter Bratthammar, 031-97 71 08, 0704-10 71 08

