
Ungdomsenheten tillsammans med Ålands Ungdomsförbund ordnar LAN på Uncan lördag 4.3 kl.
16 till söndag 5.2 kl. 10. LAN:et är gratis och för ungdomar åk 6-9, från hela Åland. 

Ta med: Dator/konsol och tillbehör, kvällsmat och frukost, skärm/tv, nätverkskabel samt
övernattningsutrustning i form av tandborste, liggunderlag, kudde, täcke/sovsäck. Notera att energidryck
inte får tas med. Mikro finns på plats. 

Spel: Ungdomarna får spela de spel som ni föräldrar tillåter men GTA tillåter vi inte. Det kan vara ett bra
tillfälle att kolla med era ungdomar vilka spel de spelar så att ni har full koll.

Anmälan: Det är begränsat antal platser så gäller först till kvarn. När man har lämnat in lovlappen är man
anmäld. Bindande anmälan. Lovlappen lämnas in till Uncan eller mailas till katja@ungdom.ax
För att LAN:et ska bli av måste vi ha minst 10 anmälda ungdomar.
 
Sista anmälningsdagen är onsdag 1.2

Personal på plats under LAN:et är från Ungdomsenheten: Calle Holm och Patrik Eriksson samt Katja
Söderbäck och Lena Skogberg från Ålands Ungdomsförbund. 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Calle på 018-531454 eller Katja på katja@ungdom.ax
Välkomna!

Jag ger min tillåtelse att (ungdomens namn)___________________________________________

får delta och övernatta på LAN:et. 

Telefon (ungdomen): ______________________ Telefon (vårdnadshavare):__________________

Allergier eller specialdiet: ___________________________________________

Vårdnadshavarens namn: ________________________________

Livestreaming från FSU:s Coastlan (https://fsu.fi/coastlan/) kommer att ske under lördagkväll. 

Jag samtycker att min ungdom får delta i livestreamen och är medveten om att LAN:et filmas

och klipp publiceras under livestream på https://fsu.fi/coastlan/

Jag samtycker att Ungdomsenheten lagrar ovanstående uppgifter tills LAN:et är slut:

Vårdnadshavarens underskrift samt namnförtydligande:

__________________________________________________________________________________ 

    



Lägg till en rubrik

Fildelning/olaglig nedladdning inte är tillåtet
Sidor som jag skulle stänga ner om någon av ledarna går förbi ska jag inte gå in på
Använda sunt förnuft 

Inte ha med eller vara påverkad av alkohol
Inte ha med energidryck
Inte skriva kränkande saker
Respektera varandra!
Inte förstöra andras saker
Inte låna saker utan lov

När du skriver under kontraktet går du med på att:

De regler som gäller för gården annars gäller även denna kväll:

Jag kommer att följa dessa regler och se till att kvällen blir så bra som möjligt för 
alla som medverkar:

Datum och underskrift:    ______________________________________________
.
    


