
Sommarläger på Apple Store – 
målsmans godkännande

Detta godkännande, undertecknat av deltagarens målsman, krävs för att få delta i Apples 
sommarläger. Undertecknad är behörig att skriva under godkännandet i egenskap av 
målsman för det barn vars namn anges nedan. 

Ange följande information:

Deltagare                     Ålder

Kontaktperson i nödsituation:

Namn

Adress

                  Postnummer        Ort

Telefonnummer (                )

Härmed ger jag mitt godkännande till att mitt barn deltar i Apples sommarläger som 
hålls på Apple Store och godkänner villkoren i detta dokument. Härmed samtycker jag till 
att hålla Apple Inc. och dess chefer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, samarbetspartner 
och ombud (”Apples medarbetare”), skadelösa från anspråk och förlust till följd av eller i 
anslutning till mitt barns medverkan på Apples sommarläger på Apple Store. Jag är 18 år 
eller äldre. Jag har läst nedanstående villkor som jag bekräftar och godkänner.

Underskrift 

Namnförtydligande    Datum

Adress

                  Postnummer        Ort

Telefonnummer (                )

Villkor

Apples sommarläger på Apple Store är gratis och öppet för alla barn i åldrarna 8–12 som anmäler sig. Principen ”först till kvarn” 
gäller. Varje barn kan endast delta i ett (1) sommarläger på Apple Store. Antalet platser är begränsat. Du kan anmäla ditt barn
till Apples sommarläger på http://www.apple.com/se/retail/sommarlager från den 25 juni 2015 fram till den 10 augusti 2015. 
Apple kan tidigarelägga sista anmälningsdatum om aktuellt sommarläger blir fullbokat. Apples sommarläger erbjuds de dagar 
som anges på http://www.apple.com/se/retail/sommarlager. Apples sommarläger pågår från 09.00 till 10.30 och från 11.00 till 12.30 
i den angivna Apple Store-butiken om inget annat anges. Information om tider för Apples sommarläger i olika Apple Store-butiker 
finns på http://www.apple.com/se/retail. Samtliga deltagare måste lämna in ett godkännande som undertecknats av en målsman 
innan Apples sommarläger startar.

Alla deltagare måste vara i målsmans sällskap under hela Apples sommarläger. Schema, plats och tid för Apples sommarläger 
kan ändras och sommarlägret kan komma att ställas in utan förvarning. Apples sommarläger kan inte lösas in och har inget 
kontantvärde. Apples sommarläger genomförs endast i informationssyfte. Apple ansvarar inte för deltagarna och frånsäger sig 
alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda. Varje deltagare ansvarar själv för sina handlingar under Apples sommarläger. 
Apple förbehåller sig rätten att efter egen bedömning avvisa deltagare som uppträder olämpligt. Deltagarna överlämnas till sina 
målsmän. Målsman måste visa upp en ID-handling. Apple ansvarar inte för skador på eller förlust av personliga ägodelar. Målsmän 
samtycker till och godkänner att han/hon ansvarar för skador på egendom eller personskador som uppstår till följd av hans/
hennes barns handlingar på Apples sommarläger. Föräldern eller vårdnadshavaren samtycker till att hans/hennes barn får akut 
läkarvård om behov uppstår.
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