Vastseliina Noortekeskus
Petseri 6/1, Vastseliina, 65201
Kuupäev_____________________________

Lapsevanema nõusolekuleht
Vastseliina Noortekeskuses on üldkasutatavad tõukerattad, rulad, rulluisud ja kiivrid, mida noored
saavad kasutada. Sõiduvahendeid ja kiivreid kasutab päevas 20-40 erinevat noort. Tegu on sportliku
tegevusega, millega kaasneb higistamine ning seetõttu on üldkasutatavad kiivrid ja sõiduvahendid
koos teiste noorte higiga. Noortekeskuse töötajad ei tegele sõiduvahendite ja kiivrite
desinfitseerimisega. Soovi korral ja vajadusel saab noortekeskuse töötaja käest küsida
desinfitseerimisevahendeid. Kiivri kandmise kohustusest teavitamise tegevuse võtab iga lapsevanem
enda peale ning noorsootöötaja tuletab seda meelde. Selleks, et noored kannaksid noortekeskuses
skatepargis kiivreid küsimegi lapsevanematelt nõusolekut.

KINNITAN, ET MINU LAPS PEAB KIIVRIT KANDMA. KINNITAMISEKS TEEN RISTI ANTUD RUUTU.
Mina, _______________________________________________ (lapsevanema nimi) kinnitan, et minu
laps _____________________________________________ (lapse nimi) ON kohustatud kasutama
noortekeskuse skatepargis olemasolevaid kiivreid ja sõiduvahendeid, mida kasutavad ka teised
noortekeskuse külastajad ja/või ostan oma lapsele enda kiivri ja/või sõiduvahendi, mida on võimalik
hoiustada Vastseliina Noortekeskuse lukustatud ruumis. Saan aru, et noortekeskus ei vastuta kiivri
kadumise või varastamise eest. Isiklikel kiivritel peab peal olema loetavalt nimi. Saan aru, et
ühiskasutatavate sõiduvahendite ja/või kiivrite puhastamisega tegeleb laps ise. Vajadusel saab
noorsootöötaja puhastamisel noort abistada ja juhendada. Saan aru, et ühiskasutatavate vahendite
kasutamisel võivad levida haigustekitajad (näiteks viirused, täid) ning noortekeskus ei ole selles süüdi.

KINNITAN, ET MINU LAPS EI PEA KIIVRIT KADMA. KINNITAMISEKS TEEN RISTI ANTUD RUUTU.
Mina, _______________________________________________ (lapsevanema nimi) kinnitan, et minu
laps _____________________________________________ (lapse nimi) EI OLE kohustatud kasutama
noortekeskuse skatepargis sõites kiivrit. Olen teadlik, et skatepargis sõitmine on ohtlik tegevus,
millega võivad kaasneda vigastused ning kiivri kandmine vähendab peatraumade tekkimist. Samuti
saan aru, et kiivri mittekandmine on halvaks eeskujuks teistele skatepargi sõitjatele. Saan aru, et kui
ei ole kinnitanud, et laps võib sõita ilma kiivrita, siis on ta kohustatud skatepargis kiivrit kandma.

Kinnitan nõusolekut (TEHES RISTI ANTUD RUUTU) esitatud isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga
tagada sõitjate ohutust Vastseliina Noortekeskuse skatpargis . Lisaks olen teadlik, et mul on igal ajal
õigus omanõusolek tagasi võtta/õigus paluda andmete parandamist/kustutamist, võttes selle jaoks
ühendust Vastseliina Noortekeskusesega meili teel Vastseliina.Noortekeskus@edu.voruvald.ee või
helistades 5919 1992.

Nimi: __________________________ Telefon:__________________

Allkiri:__________________

NB: OLEN TEADLIK, ET KUI EI OLE EDASTANUD ANTUD NÕUSOLEKULEHTE NOORTEKESKUSESSE,
SIIS ON MINU LAPS KOHUSTATUD NOORTEKESKUSES KIIVRIT KANDMA.

