
Landsmót ÆSKÞ 
Leyfisbréf 

 
Með undirritun á leyfisbréfi þessu fær unglingurinn minn leyfi til að 
fara á landsmót æskulýðsfélaga Þjóðkirkjunnar. Landsmótið er 
dagana 25.-27.október 2013 í Reykjanesbæ. Undirskrift mín 
staðfestir það einnig að ég og unglingurinn minn höfum kynnt okkur 
reglur mótsins. Við gerum okkur grein fyrir því að þeir unglingar 
sem brjóta reglurnar verða sendir heim á kostnað foreldra. 
 
Nafn unglings:__________________________________________ 
 
Kennitala:______________________________________________ 
 
Farsímanúmer unglings:__________________________________ 
 
Kirkja/æskulýðsfélag:____________________________________ 
 
Ofnæmi, lyfjagjöf eða annað sem þarf að koma fram: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Nafn forráðamanns: _____________________________________ 
 
Heimasími og farsími: ___________________________________ 
 
Undirskrift:____________________________________________ 
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Reglur	  landsmóts	  má	  finna	  á	  
bakhlið	  þessa	  leyfisbréfs	  
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Reglur landsmóts ÆSKÞ 

Munum gullnu regluna og förum eftir henni 

Umgengni lýsir innri manni. Göngum um allt húsnæði með 
virðingu. Valdi þátttakandi skemmdum á húsnæði og/eða eigum 
Reykjanesbæjar, ÆSKÞ eða annarra er honum gert að bæta tjónið. 

Á auglýstum kyrrðartíma eiga allir að vera komnir á sína svefnstaði 
og forðast háreysti.   

Skyldumæting er á alla auglýsta dagskrá mótsins nema annað sé 
sérstaklega teki fram. 

Þátttakendum ber að hlýða leiðtogum sinnar kirkju, starfsfólki og 
landsmótsstjóra. 

Meðferð og neysla áfengis og annarra vímuefna er óheimil á 
landsmóti. Haft verður skilyrðislaust samband við forráðamenn 
þeirra sem brjóta þessa reglu og viðkomandi sendur heim á þeirra 
kostnað.   

Reykingar eru ekki leyfðar á mótinu. Við fyrsta brot verður haft 
samband við forráðamenn. Verði reykinga aftur vart verður 
viðkomandi sendur heim á þeirra kostnað.   
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