
Fuldmagt  
 

Navn på deltager:     

Adresse:      

     

Telefon:      

Alder:     

Kontaktperson:    

 

Ovenstående deltager i arrangement tirsdag d. 6. august 2019 kl. 10.00 – 13.00 gennem Gabriel 
Jensens Ferieudflugter.  

Arrangement er et børne SUP event, hvor han/hun kommer til, at prøve kræfter med SUP (stand 
up paddle). Børnene kommer på vandet på SUP sammen med to instruktører. Her får de lidt 
introduktion til SUP og der er både plads til vigtige informationer og leg. 

Dette sker hos: 
Kajakhotellet 
Havkajakvej 2 
2300 København S.  
Telefon: 3615 1610 

Mødetid: Mød venligst op senest 10 min før den aftalte tid.  

For at kunne deltage skal alle børn: 
Have udfyldt denne fuldmagt" med underskrift fra forældre, som de skal have med på dagen. 
Der ud over skal barnet kunne svømme, modtage og rette sig efter anvisning og informationer fra 
vores instruktører og være selvstændige nok til, at kunne skifte tøj, tage et bad og gå på toilettet. 

Du skal medbringe: 
Hav praktisk tøj på ellers har vi våddragter i forskellige størrelser til dem der ønsker det. Der er 
risiko for, at falde i vandet. Håndklæde, skiftetøj og evt. lidt mad og drikke. Der mulighed for bad 
og omklædning.  

Sikkerhed: 
Alle børn skal have svømmevest på.  

Aflysning fra Kajakhotellets side: 
Vi aflyser stort set aldrig. Vores motto er; Der er aldrig dårligt vejr - kun dårlige klær´. Ved storm, 
eller lyn og torden og hvis Kajakhotellet vurderer at det er uforsvarligt at gennemføre aktiviteten, 
giver vi et tilgodebevis, som kan bruges senere på sæsonen. 

Med denne underskrift accepterer du/I vilkårene for aktiviteten og den risiko der kan være 
forbundet med aktiviteter på vand. Det er ikke tilladt, at være påvirket af medicin, alkohol eller 
sygdomme, som kan have betydning for barnets færden, opmærksomhed eller bevægelighed. Alle 
aftaler der laves før aktiviteten overholdes på vandet. Alle har pligt til at være opmærksomme og 
holde øje med de andre. Alle har pligt til, at rette sig efter instruktørens/instruktionens 
anvisninger.  

 
Dato:     Underskrift forældre:     


