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Juletiden nærmer sig og dermed også tiden til en 
adventshygge-eftermiddag for alle interesserede på 
Jaruplund Skole -  lørdag, den 27. november 2021 kl. 14.00.

Vi starter med at synge julesange og et stjerneløb på skolens 
udendørs område.

Vi afslutter med at synge julesange, kåre stjeneløbsdeltagerne og 
hygger derefter med æbleskiver, saft og kaffe.

Voksne betaler 2 EUR (medlemmer) hhv. 3 EUR (ikke-medlemmer).
Børn op til 15 år kommer gratis med.

Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding hos
Per Wietz - per@wietz.dk
eller
Sara Prose - saraprose@outlook.de
senest mandag, den 22. november 2021.

Der skal gerne angives, hvor mange børn og voksne, der kommer med.
Husk de gældende GGG - regler.

Vi glæder os til at hyggelig adventseftermiddag sammen med jer
  
Med venlig hilsen fra bestyrelsen
SSF - Jaruplund - Veding - Sankelmark 



Pressearbejde 
Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet. 
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime interesser jvf. § 6, stk. 1 
sætning 1 litra f. DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering på optagelserne, har ret 
til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

Öffentlichkeitsarbeit 
Wir weisen darauf hin, dass von der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen angefertigt und veröffentlicht werden. 
Die Aufnahmen dienen dem Zweck der analogen und digitalen Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund 
berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f. DSGVO.
Veranstaltungsgästen, deren Identifizierung auf diesen Aufnahmen wegen konkreter persönlicher Gründe unzumutbar 
wäre, steht ein Widerspruchsrecht nach Art. 21. Abs. 1 DSGVO zu.


