26-28 juni
Summer Camp syftar till att med hjälp av teknik stärka
och inspirera tjejer som precis gått ut årskurs 8.
Dagarna kommer att innefatta
studiebesök, inspirationsträffar
med kvinnor i teknikbranschen,
teknikstudenter men också kvinnor
och tjejer som är inspirerande i största
allmänhet. Vi kommer att hålla till här på
Innovatumområdet och göra utflykter till
andra verksamheter. Transport kommer att
ske med buss, vilken bekostas av oss. Vi
bjuder på frukost, fika och lunch alla dagar.

Namn: ____________________________________
Telefonnummer: ____________________________
Adress:___________________________________
_________________________________________
Skola: ____________________________________
E-post: ___________________________________
Allergier: __________________________________
T-shirt storlek (XS/S/M/L/XL):________________

Jag/vi godkänner att ______________________ deltar i Summer Camp 2019
som arrangeras av Innovatum Science Center och Combitech samt att hon får transporteras med buss under
lägret. Jag/vi godkänner även att hon får finnas med på foto och film som tas under veckan. Bilder och film kan
komma att publiceras på webben, antingen på vår hemsida eller sociala medier eller tryckt material i syfte att
marknadsföra Summer Camp och/eller Innovatum Science Center. Vid signering av anmälan godkänner du även det
nödvändiga hanterandet av personuppgifter som behövs för att hantera anmälan och utföra utbildningen.

Signatur: __________________________________

Telefon: ___________________________________

Namnförtydligande:______________________________________________________________________
Annat som deltagare eller målsman vill meddela:______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Kontakt för anmälan och frågor:
Liza Sahlin liza.sahlin@innovatum.se • tel. 073-982 37 53
Innovatum Science center • Åkerssjöv. 16, Byggnad 60 • Trollhättan
Information om behandling av personuppgifter vid anmälan till
Summer Camp 2019 på Innovatum Science Center i Trollhättan.
De personuppgifter du lämnar ovan: namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella allergier genom
att skicka in en anmälan används endast av Innovatum Science Center för att administrera anmälningarna i
form av uppförandet av en deltagarlista till respektive tillfälle, för att skicka ut ett eventuellt sammanfattande
e-postutskick efter avslutat läger samt i syfte att marknadsföra lägret för kommande upplagor.

Viktigt!
Anmälan ska lämnas
eller skickas in senast
5 juni för att anmälan
ska vara fullständig.

