
Sports College Gladsaxe 
 
Registreringsark eSport (Counter Strike:GO)  
 

 
 

Sendes til: Sports College Gladsaxe, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg 
 
eller pr. E-mail:  info@sportgladsaxe.dk - Skriv tydelige blokbogstaver J - Og udfyld alt! 
 
Elev:    Forældre/Værge: 
 
______________________________________  ____________________________________ 
Navn:    Navn: 
 
______________________________________  ____________________________________ 
Adresse:    Adresse: 
 
______________________________________  ____________________________________ 
Postnr. og By:    Postnr. og By: 
 
______________________________________  ____________________________________ 
Tlf./Mobiltlf.:       Tlf./Mobiltlf.:  
 
______________________________________  ____________________________________ 
E-mail:    E-mail: 
 
 
Hvilket år ønsker du at fortsætte:________________________________________________________________ 
 
Uddannelsesinstitution/klasse: ______________________________________________________________ 
 
CS:GO – Niveau – og ca. spilletimer:___________________________________________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CS:GO-Træningstøjpakke: 
 
SCG’s CS:GO trænings-tøjpakke består af en t-shirt og en hættebluse. Se http://sportgladsaxe.dk/toejpakke-scg/ for 
udseende. 
 
SKRIV TYDELIGT (Vi gør opmærksom på, at vi ikke ombytter ved forkert valg af størrelser eller styles! –  
Så HUSK at være skarp!) 
 
Sæt kryds ud for ønsket style og størrelse – ét kryds pr. style!  
 
Style Overdel (KUN ét kryds): Park VI  � - Bomuld  �  
 
Størrelse Overdel (KUN ét kryds):   BØRN.: xs � - s � - m � - l � - xl �    -   VOKSEN: s � - m � - l � - xl � - xxl � 
      
GAMERNICK (Ryg af shirt) (OBS: Skriv tydeligt og med rigtige tegn og bogstavsstørrelser):________________ 
 
SCG- HÆTTEBLUSE 
 
Størrelse Hættebluse (KUN ét kryds): BØRN.: xs � - s � - m � - l � - xl �    -   VOKSEN: s � - m � - l � - xl � - xxl � 
Der er ingen initialer på hætteblusen! 
 
 
Underskriv på s. 2 J   



Sports College Gladsaxe 
 
Registreringsark eSport (Counter Strike:GO)  
 

 
 

Persondataloven 
Når du som elev meldes ind på Sports College Gladsaxe, modtager vi informationer omhandlende dig og din/-e foræl-
dre/værge, som Vi som dataansvarlige er forpligtet til at opbevare ud fra de forskrevne retningslinjer. 
De informationer vi modtager fra dig, er dem som du/I skriver på denne blanket. Den modtaget indmeldelsesblanket 
opbevares fysisk og fortroligt hos Sports College Gladsaxe og makuleres senest 6 måneder efter at du ikke længere er 
en del af SCG. 
De modtagne oplysninger opbevares også hos 3. part services, som er Eye4talent, E-conomics og Dropbox. Disse 
lever som databehandlere op til GDPR-kravene.  Det er kun den data-ansvarlige på Sports College Gladsaxe der har 
adgang til de fysiske og digitale dokumenter. 
 
Udviklingsplan: I løbet af din tid på SCG, vil du udfylde en/flere personlig/-e udviklingsplan/-er, denne er din og ingens 
andre og det er kun dig der opbevarer denne. 
 
Testresultater: På SCG afholder vi 2 testdage i løbet af en sæson. Disse data noteres og sendes derefter ud til jer per-
sonligt, hvorefter de makuleres. 
 
Sociale medier: I løbet af din tid på SCG, vil Vi også være rundt på de enkelte linjer og tage nogle fede billeder og vide-
oer, som afspejler dagligdagen på SCG. Vi er forpligtet til at bede om tilladelse til at publicere billeder og videoer af jer, 
når Vi lægger disse på de sociale medier, som vi på SCG er repræsenteret på. Det drejer sig om Facebook og Insta-
gram, og så i enkelte tilfælde vore hjemmeside. 
 
Ved kryds ud for ja, accepterer I at Vi lægger eventuelle billeder og videoer op af jer på disse sider. Det skal pointeres at 
Vi aldrig lægger ting op, som ikke er ordentlige! – Og desuden vil de filmede elever altid vide om de er blevet filmet eller 
ej. Vi håber at I vil være med til at være en del af SCG på de sociale medier J 
 
Afkryds hér:  JA:____________  NEJ:_____________ 
 
 
Ved underskrift er jeg indforstået med ovenstående skrivelse og erklærer mig enig.  
 
Elevunderskrift:            Forældre/Værge-underskrift:           
 
Dato/år_________/____________  Dato/år__________/_______________ 
 
Underskrift:___________________          Underskrift:______________________            
           
           
Når Vi på SCG har modtaget dit registreringsark hører du fra os, med info om optagelsesdag/-samtale. 
 
Vi glæder os til endnu mere læring J    


