Kære medlem af TIK
Så er det langt om længe tid til at inviterer dig til det årlige Grennessminde-løb. Det er en helt særlig
dag for os, og vi glæder os allerede til dagen

Her er lidt fakta:
Dato: Mandag den 17.06.2019
Tidspunkt: Løbsstart kl. 18.00, nummerudlevering starter kl. 16.00, - kom gerne i god tid og
nyd vores dejlige omgivelser, ønsk vores æsler Sif og Marquis god løbetur (de er med for 3. år,
så de er helt erfarne nu)
Sted: Grennessminde, Snubbekorsvej 18, 2630 Taastrup
Distancer: Ruten er 2,5 km lang, og kan gennemløbes op til 4 gange, dvs. at man kan gå, løbe,
kravle, hoppe, danse mellem 2,5 – 10 km. Du skal ikke tilmelde dig en bestemt distance, for du
bestemmer undervejs i løbet hvor mange omgange du har lyst til at løbe. Ruten er på
skiftende underlag og er desværre ikke egnet for kørestole eller rollatorer
Pris: Normalpris 75 kr., pris for TIK-løberne og TIK-Tri medlemmer 50 kr. som inkluderer,
tidtagning med chip på DAF opmålt rute, en lille overraskelse, et let måltid økologisk mad
samt medalje til børnene.
I år er det muligt at forudbestille vores lækre grillede økologiske oksepølser. En pølse med
brød koster 35 kr.
Tilmelding sker ved at sende en mail til Katrine på kstilbo@gmail.com eller Charley på
ultracharley@gmail.com med følgende oplysninger:
Fulde navn: ”Katrine Stilbo”
Adresse: ”Taastrup Hovedgade 175”
Fødselsdato: dd.mm.år ”21.07.74”
Billede/skærmprint af kvittering fra Mobilepay nummer 41918259
Klub: TIK
Evt. antal pølser
Ved spørgsmål kontakt da Katrine på telefon 27152373 eller kstilbo@gmail.com Vi glæder os
til at se dig igen
På Grennessmindes vegne
Charley og Katrine

P.S. Som alle andre virksomheder og foreninger er vi også underlagt den EU's datalov. Læs meget
gerne nedenstående:
Kære deltager i Grennessmindeløbet,
Vi ved Grennessminde ønsker at fortælle den gode historie fra dette arrangement. Derfor tager vi
situationsbilleder undervejs, som kan støtte vores fortælling af den gode historie. Situationsbillederne fra
dette arrangement vil den 24.06.2019 blive lagt op på Facebook/grennessmindeloeb, vores hjemmeside
www.gminde.dk og potentielt i lokale trykte medier.
Situationsbilleder der offentliggøres i lokale trykte medier vil altid først blive lagt op på vores
Facebook/hjemmeside. Skulle du opleve et situationsbillede du optræder på, som du måtte have
spørgsmål til ellign, bedes du snarest efter offentliggørelsen på vores Facebook/hjemmeside kontakte os
jf. nedenstående.
Therese Søderlund Larsen
Tsl@gminde.dk
41 91 82 18
Dette gælder naturligvis også hvis du måtte have andre spørgsmål til vores anvendelse af foto og video
generelt.
Definition:
Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Det kan
være deltagere til en konference eller et andet arrangement afholdt i rammen af Grennessminde.
Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden samtykke fra personerne på billedet. Dette gælder dog
ikke, hvis en person kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, eller hvis billedet bliver anvendt til
markedsføring.
Grennessminde offentliggør kun harmløse billeder af personer. Det afgørende kriterium for
offentliggørelsen er, at afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller
krænket ud fra en normal betragtning

