Viqueens Cheerleaders
Org nr: 984 284 926
epost: innmelding@viqueens.no
Bank: 9001 15 39024
www.viqueens.no

REGLER FOR MEDLEMMER I VIQUEENS CHEERLEADERS
www.viqueens.no

1
Medlemmene skal følge lover og regler gitt av Norges Idrettsforbund (NIF) og eget særforbund
Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF)
2

Innmelding og utmelding i Viqueens Cheerleaders skal skje skriftlig.

3
En betraktes som medlem når medlemskontingent og treningsavgift er betalt. Nye medlemmer
skal innbetale medlemskontingent ihht. gjeldende satser ved tegning av medlemskap. Klubben sender
alle faktuaer på epost med mindre annet er avtalt.
4
Kontingenten eller deler av kontingenten/treningsavgiften blir ikke refundert selv om medlemmet
slutter midt i en sesong eller midt i et år.
5
Medlemmene som låner utstyr herunder også drakter fra Viqueens Cheerleaders skal sørge for at
disse er rene, hele og klar til bruk til alle typer arrangementer.
6
Medlemmer kan ikke bruke utstyr herunder også drakter fra Viqueens Cheerleaders uten
godkjenning fra leder eller en av klubbens styremedlemmer.
7
Medlemmer som forlater Viqueens Cheerleaders skal umiddelbart levere tilbake lånt utstyr og
drakter.
8
All inntekt gjennom aktiviteter i Viqueens regi, dugnader og sponsormidler går til klubben og
disponeres av styret til drift av klubben.
9
Styret kan på særskilt grunnlag gi medlemmer dispensasjon fra forpliktelsene, dette må
forhåndsgodkjennes av styrets leder.
10
Medlemmer som bryter med reglene og lovene til NIF, NAIF eller Viqueens Cheerleaders kan bli
ekskludert etter vedtak i styret.
11
Røyking og nytelse av alkohol er ikke lov i Viqueens effekter. Dette gjelder både utøvere,
supportere og funksjonærer.
Styret Viqueens Cheerleaders
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INNMELDINGS-OG REGISTRERINGSSKJEMA
Navn
Adresse
Postnr.

Poststed

Født:
Tlf. privat

Mobil

E-mail:
Hvilket lag ønsker
du å starte på i
Viqueens?

Startdato:

Allergier, sykdommer, skader, medisinbruk:
(Viktig å vite dersom noe skulle skje på trening/tur/
konkurranser)

Medlemskap i
andre cheerleading
klubber:

Eventuelt når sluttet
i siste klubb:
(utmelding må skje
skriftlig)

Må fylles ut hvis medlemmet er under 18 år
Foresattes navn:
Foresattes
mobiltelefon:
Foresattes E-mail:
NB: fakturaer sendes per epost hvis ikke annet er avtalt

Vi gjør oppmerksom på at bilder og video av utøvere legges på Viqueens Cheerleaders hjemmeside/
Facebook/ Youtubekonto, og kan også brukes i forbindelse med presseomtale, oppdrag/ dugnad, reklame og
annen profilering. Medlemskap forutsetter derfor at utøver, eller forelder dersom utøveren er under 15 år,
signerer Norges Idrettsforbunds samtykkeerklæring for publisering av bilder og film av barn som står på neste
side.

Vi har lest gjennom gjeldende regler og vedtekter og ønsker å bli medlem i Viqueens Cheerleaders.

Dato: ____________ Sted: __________________________

Underskrift utøver. – Underskrift av foresatt hvis utøver er under 18 år

SAMTYKKEERKLÆRING
Er det greit at det tas bilder og film av
deg/ditt barn i idrettslaget?

JA

Er det greit at bildene/filmene av deg/ditt barn publiseres på
passordbeskyttede nettsider/lukkede
JA
Facebook-grupper?

NEI

NEI

Er det greit at bildene/ filmene av deg/ditt barn
blir brukt på idrettslagets åpne hjemmeside og i
sosiale medier?

JA

NEI

Jeg har lest ”Retningslinjer for publisering av bilder
og film av barn” som står nedenfor på neste side.

JA

NEI

Vi samtykker herved at idrettslaget tar bilder/film av meg/vårt barn til ovennevnte bruk.
Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk
av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykket er gitt.
Samtykket gjelder for

Navn:

Født:

Idrettslag:

Signatur:
(sett kryss dersom barnet ikke kan skrive selv)

Sted/dato:

Navn på én foresatt (dersom barnet er under 15 år)

Signatur foresatt:

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn
Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av
bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den
forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere,
ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.
Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige
grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige
konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid
spørre om lov før bildet tas.
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan
identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må
samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til
erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.
Idrettsforbundets retningslinjer:
1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra
deres foresatte dersom barna er under 15 år.
2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes.
Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre
foreldrenes ønske om publisering.
4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og
vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til
medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på
nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.
Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering av
bilder og film kjent i idrettslaget. Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynet.no
https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/
På dubestemmer.no kan dere lese mer om barn og unges personvern og hvordan dere kan gå frem dersom
bilder skulle havne på avveie: http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatt

