Indmeldelsesblanket
Det danske spejderkorps lægger vægt på den nære kontakt med den enkelte spejders
hjem (forældremyndighed). Vi beder dig/jer derfor udfylde blanketten grundigt.
Indmeldelsen er også barnets beslutning. Han/hun bedes derfor også skrive under.

Fulde navn: ________________________________________________________________________
Fødselsdato (dato-måned-år): _________________________
Stivkrampe: JA □ NEJ □

Kan svømme: JA □ NEJ □

Dato: ___________

Andre vaccinationer: _________________________________________________________________
Forældre 1:

Forældre 2:

Tlf. nr.:

Tlf. nr.:

Email:

Email:

Adresse:

Adresse:

Postnr.:

Postnr.:

By:

By:

Spejderens folkeregisteradresse:

Spejderens folkeregisteradresse:

Skolens navn: _____________________________________

Klassetrin: ______

Forsikring (Har familien en ansvars-/ulykkesforsikring): JA □ NEJ □
Kørselstilladelse: JA □

NEJ □

→ Tilladelse til, at dit barn må køre med andre, ved f.eks. kørsel hjem fra weekendture.

Fototilladelse: JA □

NEJ □

→ Tilladelse til, at gruppen tager billeder af dit barn og offentliggører dem på vores hjemmeside eller i DDS regi.

Det er vigtigt for gruppen at få kendskab til om noget kræver særlige hensyn. Det kunne f.eks. være
astma, sukkersyge, ufrivillig vandladning, allergi, autisme eller ADHD:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Særlige hensyn: f.eks. mht. ting, man ikke kan tåle:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Jeg giver hermed tilladelse til, at ovenstående oplysninger må skrives i Blåt Medlem, korpsets medlemssystem,
og at oplysningerne må være tilgængelige for den enhed, hvor jeg har mit koprsmedlemskab.
Dato:

Forældreunderskrift:___________________________________________________

Dato:

Spejderens underskrift:_________________________________________________

Blanketten skal gemmes i gruppen i 5 år efter udmeldelse.

Velkomstbrev

Velkommen til 2. Lyngby Optaya.
Vi er en spejdergruppe med indianertema i Det Danske Spejderkorps. Dette ses i vort daglige
liv med et væld af indianer-traditioner. Vi giver spejderne indianernavne, vi har vores egen
sang, og så har vi vores helt egen indianerhistorie, der bliver fortalt hvert år på
familieweekenden.
Vi har også vores egen gruppe t-shirt. Det er muligt at købe denne af din spejderleder for 80 kr.
Der er også mulighed for at købe uniformer, som andre spejdere er vokset fra. Disse kan købes
af din spejderleder og koster 110 kr. Brugte uniformer kan sælges til din leder for 100 kr.
Ved indmeldelse får spejderen udleveret et spejdertørklæde. Dette skal medbringes til alle
møder og på alle ture. Ingen anden spejdergruppe bærer dette tørklæde, og det er derfor unikt.
Det må ikke byttes væk. Det betyder dog også, at hvis det skulle være så trist, at spejderen en
dag stopper, skal tørklædet afleveres tilbage til gruppen.
Spejderkontingentet bliver opkrævet 2 gange om året, 1.000 kr. pr. gang. Dette kontingent
dækker selvfølgelig vores ugentlige møder, men også weekendture (f.eks. Familieweekend,
Juletur), divisionsturneringer og udflugter. Da det varierer hvor vores sommerlejre afholdes, er
denne udgift ikke en del af kontingentet.
Vi forventer, at I som forældre stiller aktivt op omkring spejderarbejdet og spejdergruppen, dvs.
deltagelse på bl.a. oplevelsesdag, generalforsamling osv. Da alle ledere er ulønnede og
frivillige, er det vigtigt at støtte op omkring gruppen.
Her i 2. Lyngby Optaya har vi et par regler omkring spejdermøderne. Det er vigtigt at huske at
melde fra, så spejderlederen ved, hvor mange børn, der kommer. Til spejder gælder selvfølgelig
almindelig god ro og orden, og det forventes at man kan stå stille og tage i mod en besked. Når
I skal hente jeres barn, vil vi sætte stor pris på, at I venter i baggrunden, indtil vi har sluttet af.
Vi har 5 prøvegange, hvor både du og vi kan finde ud af, om spejderlivet er noget for dig.
Ved udlevering af tørklædet, vedlægges et rabatkort til Spejdersport. Kortet kan benyttes ved
hvert køb og giver 10% rabat.
Læs meget mere om os på vores hjemmeside www.2lyngby.dk, hvor vi har mange gode
oplysninger om spejdergruppen og vores aktiviteter.
Med venlig hilsen
Ledergruppen i 2. Lyngby Optaya

