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       OBS! se även nästa sida! 

                                                                                                               (vänligen texta!) 
Förnamn 
 
 

Efternamn 
 

Bostadsadress 
 
 
Postnummer 
 
 

Postadress 
 

Tele, bost 
 
 

Mobilnr 
 

E-post 
 

Personnummer 
 
 

Anhörig/kontaktperson 1. Namn & Telefon/mobilnr.  
 
 

Anhörig/kontaktperson 2. Namn & Telefon/mobilnr 
 
 

Funktionsnedsättning 
 
 

 
Jag är intresserad av:         ☐     Aktivitetsgrupp NPF 
  - Bassängträning 
  - Gymnastiklek 
 
 ☐ Paraidrottsskola RH   (rörelsenedsättning)   6-15 år 
 ☐ Paraidrottsskola IF        (intellektuell nedsättning) 7-15 år 
 ☐ Bee Active Weekend   (sociala aktiviteter)         Från 18 år > 
  ☐ Innebandylördag  (sittande & stående)       Från 7 år > 
 
 ☐   Boccia 
 ☐  Bordtennis 
     ☐  Elhockey 
 ☐  Friidrott 
     ☐ Framefotboll/futsal 
 ☐  Goalball/showdown (synskadeidrott)   
 ☐  Innebandy 
 ☐  Mattcurling 

☐ Racerunning 
☐ Rullstolsrugby 
 

 ☐ Life in Motion (blandade aktiviteter bla. yoga, box, kör, stationsträning)  
 
  ☐  Stödjande medlemskap  
 
 
Medlemsavgift per år: Aktiv  500:-   (Deltar i någon föreningsaktivitet) 
 Stödjande  200:- 
 Barn < 15 år 200:- 



    Dataskyddsförordningen, GDPR 
 

 
Integritetspolicy 
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat 
till att hålla ordning på medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller vid arrangerande av 
tävlingar. Vill Du läsa mer om föreningens integritetspolicy så hittar Du den på föreningens 
hemsida: http://www.linkopingsparasport.se. 
 
För medlemmar som önskar vara aktiva inom en eller flera idrotter 
Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, 
söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m, behandla följande personuppgifter om dig: 
namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast 
att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter 
eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta 
föreningens administratör.  
 
För medlemmar som enbart ansöker om stödjande medlemskap 
Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen, behandla följande 
personuppgifter om dig: namn, födelsedata, adress, e-postadress och telefonnummer. 
Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret.  
För att möjliggöra en säker identifiering önskar föreningen i sitt medlemsregister behandla även 
ditt personnummer. Genom att ange ditt personnummer samtycker du till att behandling av 
personnummer sker inom ramen för föreningens medlemsregister och för 
föreningsadministrativa åtgärder. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta 
föreningens medlemsadministratör. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra 
särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens 
administratör.  
 
☐   Jag har härmed tagit del av, och godkänner ovanstående information. (Kryssa i rutan). 
 
Samtycke 
 
☐   Jag godkänner härmed att föreningen får publicera bilder av mig där jag medverkar, till att 
användas på föreningens hemsida, sociala medier, informationsmaterial och liknade 
föreningsmaterial. 

  
 
 
 

Ort       Datum 
 

 
 
 

Namnteckning        Namnteckning (Målsman / Godman)
    
 
 
 
 
OBS! Du kan skicka in Din ansökan med alla fält ifyllda  
          och undertecknad, via brev eller e-mail till  
          vårt kansli: info@linkopingsparasport.se 
 

 

   
   

Insänds till 
LINKÖPINGS  

PARASPORTFÖRENING 
Västra vägen 32 

582 28  LINKÖPING 

http://www.linkopingsparasport.se/
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