
NB: hvis du er under 18 år  
SKAL forældre eller værge underskrive. 

Foreningen Fantasiverden 
Indmeldelsesblanket 

www.fantasiverden.dk 

Blanketten skal udfyldes med blokbogstaver og afleveres ude på spildagen eller sendes 
enten på mail eller med posten. 

Nedennævnte indmeldes,  i henhold til de på bagsiden af nærværende blanket,  angivne love og regler som 
accepteres ved underskrift. 

Navn: ……………………………………... 

Adresse:…………………………………………………………………... 

Cpr Nr. : ………… - …... 

PostNr : …………. By: ……………………………………………….. 

Tlf : …………………….  Mobil: ………………………... 

Email : ……………………………@……………………………………. 

Mor : …………………………….   mobil : .……………………... 

Dato for indmeldelse : …………. 

…………………………… 
    Underskrift 

Billede af mig på hjemmesiden 

Sæt kryds:   Ok              Ikke ok

Far  : …………………………….   mobil : .……………………... 



Information 
 

Medlemskort: 
Du vil få udleveret et medlemskort, som du altid skal have på 
dig, når du er til rollespil. Det bruges for at kunne se, at du er 
medlem af foreningen og hvis der evt. skulle ske dig noget, kan 
vi altid finde dine oplysninger, så vi kan kontakte dine forældre. 
Du skal også huske at scanne dig ind, når du kommer, og ud når 
du går hjem. 
 
Betaling: 
På bagsiden af dit medlemskort står der et bankkonto nummer til 
Sparekassen Faaborg Reg: 0828 Konto: 0002215896 som du kan 
benytte til kontingent betaling. Du skal huske at påføre dit med-
lemsnummer i beskedfeltet Du kan også betale ved tjek ind. El-
ler bruge mobilpay 51963432, husk at skrive medlemsnummeret 
i besked feltet.  
Årlig kontingent udgør 450,00 om året med betaling 1. februar. 
Der betales forud.  
 
Udmelding: 
Det er vigtigt, at du husker at udmelde dig via mail til in-
fo@fantasiverden.dk, hvis du ikke længere vil spille rollespil, 
ellers vil du få en rykker. 
 
Hjemmesider: 
På vores hjemmeside www.fantasiverden.dk kan du finde alle 
fælles informationer  omkring foreningen, du skal bruge om-
kring vores rollespil. Brug tid på at sætte dig ind i, hvad det er vi 
spiller.  På siden er der også en mailadresse, hvis du skal i kon-
takt med os. 
Du kan også finde hos på Facebook 
 
Våben: 
Lad vær med at gå ud og købe dyre og smarte våben,  de er næ-
sten  aldrig sikkerhedsmæssig gode nok, se §2. Kom og spørg 
os, inden du ofrer dyre penge. 
 
Kostume: 
Når du har fundet ud af, hvilken race du vil tilhøre, skal du til at 
tænke på, hvordan dit kostume skal se ud. Du ved det måske i 
forvejen og du har måske også set de andre, men ellers hjælper 
vi dig. Det er dig selv, der skal lave det. En god idé er at gå på 
jagt i genbrugsbutikker.  
 
Aflysninger: 
Der kan forekomme aflysning af spil, især om vinteren, hvis der 
er meget sne og is. Aflysningen vil altid fremgå på  forsiden af 
hjemmesiden og på Facebook senest 1 time før spilstart. Det er 
derfor en god skik at man tjekker efter, inden man kører hjem-
mefra. 
 
____________________________________________________ 

 
Persondata (GDPR): 
Alle personlige oplysninger, du giver os, gemmes på en sikret it-
infrastruktur, og vi har strenge procedurer til at beskytte mod 
tab, misbrug, autoriseret adgang, ændringer, offentliggørelse 
eller ødelæggelse af dine personoplysninger. 
 
Område: 
1. Du har ret til at få slettet personoplysninger (retten til at 

blive glemt) 
 
Praktisk: I nogle tilfælde, f.eks. Hvis du har trukket dit samtykke 
tilbage (hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret 
på samtykke), har du ret til at anmode om at få slettet dine per-
sonoplysninger fra os. 

 

 
Regler  

 
 

§ 1. 
Du skal af sikkerhedsmæssige grunde altid følge de anvisninger, 
som gives af sikkerhedsfolkene (dem i gult) 
 

§ 2. 
Du må aldrig benytte våben, der ikke er godkendt af spilleledel-
sen. Vær opmærksom på, at dit våben skal godkendes hver gang 
inden spilstart. 
 

§ 3. 
Det er forbudt, at slå i hoved, hals og skridt, både med og uden 
brug af våben. Der må heller ikke holdes omkring hals med 
hænder,  arm(e)  eller nogen former for våben. 
 
 

 § 4. 
Du skal bruge et ordentligt sprog overfor dine medspillere,  
Bandeord  og lign. findes ikke i vores verden og tolereres derfor 
ikke. 
 

§ 5. 
Dine våben skal sikkerheds godkendes før hver spilgang. For at 
du kan få den nødvendige forståelse for dine våben, vil vi altid 
fortælle dig,  hvorfor dine våben ikke mere kan godkendes. Det 
er dit ansvar, at dit våben bliver holdt i sikkerhedsmæssigt for-
svarligt stand. 
 

§ 6. 
Du skal have den alder som afdelingen foreskriver, for at kunne 
være med. Dog accepteres yngre spillere under forudsætning af 
forældrestøtte i spillet, og at spilleren vurderes egnet og godken-
des af spilleledelsen.  
 

§ 7. 
Klubben kan ikke drages til ansvar for evt. skader, som opstår 
under spillet. Medlemmerne deltager på eget ansvar. 
 
 

§ 8. 
Foreningen forbeholder sig ret til at ekskludere medlemmer som 
ikke overholder foreningens regler. Dette gælder også såfremt 
gentagne påbud ikke følges. 
 

 
 
 
 

 
____________________________________________________ 

 
 
2. Du har ret til at få redigeret personoplysninger. 
 
Hvis du identificerer, at nogle af de personoplysninger, som vi 
behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få os til at opda-
terer dem. 
 
3. Dine persondata kan videregives jfr. EU`s persondataforord-
ning Artikel 6. 
 
Oplysning om kontingentbetaling: Hvem, hvornår og beløbet der 
er indbetalt, kan på foranledning udleveres til offentlige myndig-
heder i forbindelse med evt. revision og regnskabskontrol. 

Alle ledere / Ansvarlige i fantasiverden er underlagt løbende 
kontrol med henblik på straffe –og børneattest.  
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