Riktlinjer och policy för fotografering.
Kävlinge Gymnastikförening
Vid träningstillfällen kan filmer användas vid utveckling och feedback. Gymnasten ska
godkänna att en ledare filmar för att i eget bruk tillsammans med gymnasten titta på filmen
för utvecklingsmöjligheter. Det är okej att filma och ta bilder för att sedan skicka till andra
ledare i ledarteamet i syfte att titta på för att kunna utveckla ledare, planering och gymnaster.
Vid syfte att ta bilder för att spara i eget bruk är detta okej för ledaren om det inte kommer
visas på sociala medier eller inför människor utanför laget, föräldrarna eller ledarteamet.
Om en ledare lägger ut på sociala medier får inga identiteter avslöjas, alltså får inga ansikten
visas.
Filmer som används endast till föräldrarna för uppdatering och utvecklingsmöjligheter ska
ske i en sluten grupp där alla föräldrar har givit sitt samtycke för att deras barns ansikte får
visas inför andra föräldrar. Alla föräldrar som vill ska bli inbjudna och en tydlig gräns på vilka
som får vara med i gruppen ska hållas. dvs. ledaren, gymnasten och föräldern ska ha (och
vara de enda som) har tillgång till gruppen.
Om en gymnast inte får visas inför andra föräldrar eller andra inom gymnastiken (detta kan
t.ex vara barn med skyddad identitet eller att deras föräldrar tydligt angivit att deras barn inte
får bli filmade eller fotograferade) bör detta undvikas helt för att utesluta eventuella misstag
på träningarna.
På uppvisning kan vi inte påverka vad som filmas och när, vi kan bara utgå från att ledarna
följer samma riktlinjer som om det vore en träning.
Om ett lag vill t.ex ha ett instagram-konto ska föräldrarna bli tydligt informerade om vad som
gäller och alla föräldrar måste ge sitt samtycke. Om en gymnast inte får vara med från
föräldrarnas sida är det viktigt att följa detta vid alla tillfällen, även om gymnastens ansikte
inte går att urskilja.
Information till föräldrarna kan ske på mejl där alla måste bekräfta den information de tagit
del av alternativt papper som föräldrarna fyller i med deras samtycke innan barnen visas på
sociala medier.

