
Vi som organiserer The Gathering (TG) kan ikke gi noen personlig 
garanti for noen under arrangementet, men vi vil forsikre deg om at 
vi gjør vårt aller beste for at deltagerne skal ha en flott påskeferie og 
at de kommer hjem stuptrøtte, lykkelige og i ett stykke.

Vi regner nesten med at hun/han du har tenkt å sende til Hamar i 
påsken har fortalt deg hva TG går ut på. Vi har uansett samlet en god 
del informasjon som foreldre generelt sett lurer på, og samlet dette 
på følgende side:

 
http://www.gathering.org/tg09/no/tilforeldrene/

Det er ikke satt noen aldersgrense for deltagere på TG,  
men vi anbefaler at de som er under 16 ikke kommer alene. Det er 
fint å være på TG sammen med søsken og venner som er over 16.
The Gathering har blitt pålagt av politiet å sørge for at alle deltagere 

under 16 år har en skriftlig tillatelse fra foresatte til å være med på 
TG. Dette skjemaet med underskrift må alle som er under 16 ha med 
seg når de ankommer hallen.  Mindreårige som ikke har skriftlig  
tillatelse er vi desverre nødt til å avvise.

Det er dere som foreldre som kjenner deres barn best, og dere må 
bestemme om deres barn kan delta. Som arrangører har vi ikke  
mulighet til å følge opp at folk sover nok, at de spiser regelmessig, 
eller sørger for hygiene osv. 
Derfor ber vi dere som er foreldre om å vurdere om ungdommene 
klarer å ta vare på seg selv på disse områdene, eller om de skal være 
sammen med noen.

Vi har også et deltakerombud som dere kan kontakte om dere har 
ytterligere spørsmål. Hun heter Eileén Tennebø og kan kontaktes på 
telefon +47 90 20 84 54, eller e-post do@gathering.org

Samtykkeskjema

 #    

Tillatelse til å delta på The Gathering 2009

Jeg gir med dette tillatelse til at        som er født 
kan delta på arrangementet “The Gathering 2009” i Vikingskipet 8. til 12. april -09.

Mitt forhold til deltakeren (sett kryss):  o Mor 
     o Far  
     o Annen omsorgsperson (Spesifiser)
 
Jeg kan treffes på telefon   og er inneforstått med at arrangøren kan ringe for å kontrollere  
     gyldigheten av denne tillatelsen.
 

Sted/dato:                  Signatur: 

     Blokkbokstaver: 
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