
Sports College Gladsaxe 
 
Registreringsark  
 

 
 

Sendes til: Sports College Gladsaxe, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg 
 
eller pr. E-mail:  info@sportgladsaxe.dk - Skriv tydelige blokbogstaver ☺ - 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/klassetrin/klasse (A, B, X, etc):______________________________________________ 
 
Sportsgren (linje):_____________________________________________________________________________ 
 
Klub/nuværende niveau/række/spilleplads:________________________________________________________ 
 
Hvor har du hørt om SCG? (Ven, facebook, flyer, træner mm.) ________________________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SCG-Trænings-tøjpakke (se www.sportgladsaxe.dk/toejpakke-scg ) 
 
OBS: SKRIV TYDELIGT (Vi gør opmærksom på, at vi ikke ombytter ved forkert valg af størrelser eller styles! –  
Så HUSK at være skarp!) 
 
SCG-TØJPAKKE (Sæt kryds ud for ønsket style og størrelse – ét kryds pr. style!):  
 
Style Overdel (KUN ét kryds): Park (SORT)  ☐ - Bomuld (SORT)  ☐ -  Nike Top ☐ 
 
Størrelse Overdel (KUN ét kryds):   BØRN.: xs ☐ - s ☐ - m ☐ - l ☐ - xl ☐    -   VOKSEN: s ☐ - m ☐ - l ☐ - xl ☐ - xxl ☐ 
      
 
Style Underdel (KUN ét kryds):  Park Shorts  ☐ - Pige Tights ☐ - Pige Lange Tights ☐ 
 
Størrelse Underdel (KUN ét kryds):   BØRN.: xs ☐ - s ☐ - m ☐ - l ☐ - xl ☐    -   VOKSEN: s ☐ - m ☐ - l ☐ - xl ☐ - xxl ☐ 
 
 
 
Initialer (Max 3 bogstaver – OBS: hvis du ikke skriver noget, bliver tøjet uden initialer):_____________ 
 
 
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! 
 
OBS: Underskriv indmeldelsesblanketten på side 2! 
  



Sports College Gladsaxe 
 
Registreringsark  
 

 
 

Vilkår for din tilknytning til SCG: 
På SCG og på vores samarbejdsskoler er vi interesseret i at have en overordnet profil der er så ambitiøs som overhove-
det muligt og din tilknytning til SCG vurderes løbende. To gange om året (midtvejs og sidst på skoleåret) vil der derfor 
afholdes evaluering, hvor SCG-trænere og lærere fra din pågældende skole vil drøfte din situation. Følgende betingelser 
vil have indflydelse på din fortsatte tilknytning til SCG. 
 

- Du skal altid møde til tiden – Både til SCG-træning og skoleundervisning. 
- SCG må kun have positiv indvirkning på din indsats i skolen og din indstilling skal være god. 
- Dit sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG. Denne vurdering er en subjektiv 

vurdering af din specifikke træner på SCG. 
 
Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan din pågældende skole og SCG til de halvårlige evalueringer – helt subjektivt - 
opsige din tilknytning til SCG.   
Du skal desuden være opmærksom på, at der på mange af vores samarbejdsskoler ikke vil være undervisningsfri i SCG-
træningstiden (Tirsdag og torsdag morgen fra 8-9.30). Dette betyder at du som SCG-elev er forpligtet til at yde en ekstra 
indsats for at følge med i dit skole arbejde. Vi har derfor i samarbejde med vores samarbejdsskoler opsat nedenstående 
forventninger – både til dig og til vores samarbejdsskoler, som vi forventer du følger. 
 

- Når eleven fritages fra undervisningen skal det sikres, at eleven ikke forsømmer sin læring i de fag, 
som eleven misser. I de/det pågældende fag, som eleven ikke kan deltage i, er det derfor elevens og 
hjemmets ansvar at følge op på den overordnet plan for faget.  

- De pågældende lærer vil altid være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål omhandlen-
de undervisningen og det overordnede pensum for fagene 

- Der vil på vores samarbejdsskoler blive ydet en pædagogisk indsats, som sikrer at ingen SCG-
elever falder bagud 

- Ved underskrift som forældre/værge er jeg desuden indforstået med, at undervisningspligten tilfal-
der mig/os såfremt, at der ligger skoletimer for den relevante elevs klasse i SCG-træningstiden.  

 
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 SportLog, 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. 
 
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 ☺ 
 
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:______________________            
           
Eventuel Lærerunderskrift: 
 
Dato/år_______/_______________ Navn: _______________________________________________ 
 
 
Underskrift:___________________   
 


