Materialavtal Första hjälpen-gruppen
Parter
Krets
Organisationsnummer
Adress
Kontaktperson

Deltagare
Adress
Kontaktuppgifter

Bakgrund
Röda Korsets Första hjälpen-grupper erbjuder organiserad olycksfallsberedskap/Första hjälpenberedskap under olika evenemang. Grupperna bistår med Första hjälpen vid olycksfall och akut
sjukdom, samt med medmänskligt stöd i samband med detta till de drabbade och de i deras omgivning
Vid genomförande av Första hjälpen-uppdrag profilerar sig Röda Korset med kläder och annat material
uppmärkta med Röda Korsets emblem.

Användning av profilkläder m.m.
Följande gäller för användning av Första hjälpen-gruppkläder och emblem:
•
•

•

•

Får endast användas av Första hjälpare under första hjälpen-uppdrag samt under utbildning,
övning och tävling.
Under resa till och från uppdrag får kläderna användas under förutsättning att resan är av kortare
natur och går direkt till uppdragsplatsen utan avbrott. En absolut förutsättning är dock att man
då också är utrustad med Första hjälpen-material och kan göra en insats vid behov.
En ensam Första hjälpare får aldrig resa till eller från uppdrag med Första hjälpen-gruppernas
emblem synliga. Detta är främst för att skydda Första hjälparen från att få orimliga förväntningar
på sig vid en eventuell olyckshändelse eller hamna i någon annan utsatt situation under resan.
Alla kläder är märkta med FHG loggan och tillhör där med Röda Korset, kan inte och får inte
används utanför verksamheten.

Hantering av profilkläder
Deltagaren ansvarar för att kläderna alltid är hela och rena. OBS! Följ tvättråden för det enskilda plagget.
Framgår inget tvättråd gäller följande tvättråd:
•
•
•
•
•

vattentätt 40 0C
färgtvätt
får inte torktumlas
använd inte sköljmedel till jacka, foder eller byxor
använd impregnering på jacka och byxa var 2 till 3 tvätt
_____
Sign.

_____
Sign

Avslutat uppdrag
All utrustning (kläder m.m.) tillhör Röda Korset och kan aldrig ägas av någon annan. Därför ska kläder
och all annan utkvitterad utrustning alltid återlämnas då deltagaren slutar. Röda Korset står även en
kostnad för profilkläder och annat material i samband med Första hjälpen-verksamheten och återbruk
tillämpas.
Utkvitterat material ska återlämnas inom en (____) månad om inte något annat skriftligen överenskommits mellan parterna.

Debitering
Om inte återlämning sker av utkvitterat material inom föreskriven tid kommer deltagaren att debiteras
materialets inköpsvärde. Röda Korset förbehåller sig således rätten att skicka en räkning till deltagaren.

Följande utkvitteras av deltagaren
Material
Inköpsvärde Antal

Storlek

Märkning

Övrigt

Jacka
Collage tröja
T-shirt
Byxa
Keps
Förbandsväska
Personkort

Undertecknade parter godkänner ovanstående villkor och utkvittering av material. Avtalet
upprättas i två (2) exemplar och parterna erhåller varsitt.

_____________________________________
Ort och datum

________________________________
Ort och datum

_____________________________________

________________________________

Underskrift Röda Korset

Underskrift deltagare

_____________________________________

________________________________

Namnförtydligande Röda Korset

Namnförtydligandet deltagare

Följande material är återlämnat
Följande utkvitteras av deltagaren
Material
Inköpsvärde Antal

Storlek

Märkning

Övrigt

Jacka
Collage tröja
T-shirt
Byxa
Keps
Förbandsväska

Undertecknade parter godkänner ovanstående villkor och återlämning av material. Avtalet upprättas i
två (2) exemplar och parterna erhåller varsitt.

____________________________________
Ort och datum

________________________________
Ort och datum

Mottaget av

Inlämnat av

____________________________________
Underskrift Röda Korset

________________________________
Underskrift deltagare

____________________________________
Namnförtydligande Röda Korset

________________________________
Namnförtydligande deltagare

