
Skjema må være utfylt, signert og sendt til post@bootleg.no før man får plass på LAN-et 
(av foreldre / foresatte for deltaker under 18 år) 

  

__________________ _ _________________________________ _____________________________ 

Sted/dato   Signatur deltaker     Signatur foresatte (om under 18 år) 

Vakttelefon under LAN-et: 908 12 780 

SAMTYKKESKJEMA FOR DELTAKERE PÅ BOOTLEG-LAN 2023 

Navn på deltaker  

Fødselsdato  

Telefon deltaker  

Navn foresatt (hvis under 18)  

Telefon foresatt / pårørende  

 

INFO OG REGLER

VIKTIGE TIDSPUNKT (SE OGSÅ PROGRAMMET) 

 Fredag 3. februar kl 18:00: åpner :bootleg-LAN. 

 Alle dager mellom 22.00 og 10:00 blir dørene 

stengt. Ser vi deg ikke, må vi møtes for å bekrefte 

at du er inne. Kommer du ikke må vi varsle 

foresatte. Du over 18 år kan bli utestengt for å 

ikke følge reglene. 

 Lørdag og søndag åpner dørene igjen kl 10.00. 

 Ønsker du å dra hjem tidligere, eller i løpet av 

natten kontakter vakten dine foreldre/foresatte 

slik at de kan hente deg, om det ikke finnes en 

annen avtale. 

 Lørdag 10:00 til 21:00 er det åpent for besøkende, 

media og andre interesserte. 

 På sovesal/hvilerom i 3. etg skal det være stille fra 

23.00 til 08.00! 

 

UTSTYR (HVA FÅR DU, TA MED, IKKE TA MED) 

 Du får en nettverkskabel for kablet nettverk  

 Du får en stikkontakt til strøm.  

 Det kan hende du deler plass med fire på et 

bord som er 2m x 1m. Vær en god nabo og del 

plassen rettferdig. 

 Bruk derfor kun en skjerm, den ene skjermen skal 

være maks 32" og PC-en må stå på gulvet. 

 Ta med strømfordeler, du trenger vel mer enn en 

stikkontakt? Husk mobillader og headset! 

 Det er lurt å ta med en egen stol. Våre er harde. 

 Husk soveutstyr (f.eks. liggeunderlag og sovepose). 

Det er ikke godt eller varmt å ligge rett på gulvet. 

 

ULOVLIGHETER (DISSE REGLENE GJELDER BÅDE OVER 

OG UNDER 18 ÅR) 

 Det er ikke tillatt å se dele eller laste ned 

støtende/ulovlig materiale. Dette inkluderer all 

porno, rasistisk, høyreekstremt innhold) 

 Det er ikke lov å påføre andre datamaskiner skade. 

Dette inkluderer virus, overvåking og annet ondsinnet 

programvare). PC mister da nettilgang og deltaker 

risikerer bortvising. 

 Det er ikke lov med snus og røyk på LAN-et. Heller 

ikke utenfor dørene. Dette gjelder også de over 18 år. 

 Det er ikke lov å ta med våpen/lekevåpen av noe slag. 

 Det er ikke tillatt å medbringe eller nyte alkohol (eller 

bruke andre rusmidler) på :bootleg. Selvfølgelig heller 

ikke før du kom. 

Foresatte til deltakere under 18 år skal undertegne samtykkeskjema sammen med deltaker og er da ansvarlig om deltaker skader 

noe som tilhører Hammerfest Kommune eller andre deltakere. Foresatte skal være tilgjengelig på telefon. Deltagere over 18 år 

har selv ansvaret. Brudd på regelverket vil kunne medføre samtale med foreldre, henting av foreldre, beslagleggelse av 

ulovligheter og/eller bortvisning fra LAN-et.  

Erstatningskrav vil bli sendt om du har skadet på utstyr og/eller bygning. Bootleg og nattevaktene er ikke ansvarlig for personlige 

eiendeler og hva som ligger på den enkeltes PC-er. 

Din underskrift bekrefter at du har lest, forstått og akseptert alle reglene. Det betyr også at deltakeren får spille alle spill og delta 

på alle aktiviteter på :bootleg-LAN 2023. Se komplett program på nettsiden: bootleg.no/lan23 – du kan kun bli med på LAN om 

dette samtykkeskjema returneres innen 2. feb til: post@bootleg.no. Ta kontakt ved spørsmål. 


