Indmeldelse på Nota · Ordblind
Udfyld samtlige oplysninger.
Navn:
Unilogin:

CPR-nr.:
Adresse:
Postnr.:

By:

E-mail:

Telefon:

DOKUMENTATION
For at blive indmeldt på Nota skal du dokumentere din ordblindhed.
Du skal gøre et af følgende:
A. Få en underskrift fra en fagperson med kompetence til at teste for ordblindhed.
Kryds af i en af de nedenstående:
Undertegnede bekræfter og dokumenterer herved selv at have testetansøger for
ordblindhed. Ordblindheden medfører, at ansøger ikke kan læse trykte værker i
tilnærmelsesvis samme grad som en person uden et sådant handicap.
Undertegnede skoleleder bekræfter og dokumenterer herved, at ansøger er testet
for ordblindhed. Ordblindheden medfører, at ansøger ikke kan læse trykte værker
i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden et sådant handicap.
Dato:		 Underskrift og stempel:

Stillingsbetegnelse:
Eller
B. Vedlæg udredning/test, der dokumenterer din ordblindhed. Tydelig konklusion skal
fremgå af materialet.
Denne fås f.eks. fra VUC, kommunikationscenter, PPR, ordblindeskole eller en fagperson, der har kompetence til at teste for ordblindhed.
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NOTAS VILKÅR FOR BRUG
Herunder skal du personligt skrive under på, at du vil overholde Notas vilkår for brug:
• Notas materialer er udelukkende til eget brug.
• Notas materialer må ikke kopieres eller tilgængeliggøres for andre.
• Der er vandmærker og andre teknologier i Notas materialer, der identificerer mig som
bruger.
• Kopiering og tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer rapporteres til
rettighedshaverne, som kan foretage retsforfølgelse heraf.
• Tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer kan medføre udelukkelse fra at bruge
Notas ydelser.
• Ved udmeldelse af Nota skal alt digitalt materiale fra Nota slettes eller destrueres.
• Nota behandler relevante oplysninger om mig, som jeg selv har afgivet til Nota, som
Nota har indhentet fra CPR-registeret, eller som er opstået hos Nota som følge af min
benyttelse af Notas materialer.
Jeg skriver under på, at jeg vil overholde Notas vilkår for brug.
Dato:		 Underskrift (ansøger):

(Hvis du er under 18 år, er det dine forældre eller værge der skal skrive under)
Den udfyldte og underskrevne indmeldelsesblanket:
Kan du uploade på nota.dk /bliv-medlem
Eller sende til:
Nota
Att.: Kontaktcenteret
Axeltorv 6
4900 Nakskov

Den forventede ekspeditionstid er op til tre uger.
Når du er indmeldt, vil du modtage bekræftelse på e-mail eller brev.
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Valg af Notas materialer og services
Afkryds venligst nedenfor, hvad du ønsker at modtage fra Nota.
Denne blanket skal sendes til Nota sammen med indmeldelsesblanketten.
NYHEDSBLADET INSPIRATION
Blad fra Nota om nye bøger og med inspiration til læsning.
Inspiration udkommer seks gange om året.
Inspiration kan også læses online via Nota Bibliotek på nota.dk
Jeg ønsker at modtage Inspiration som:
Vælg en af følgende:
 E-bog (sendes som vedhæftet fil på e-mail)
 Trykt udgave med stor skrift (pris årligt 150 kr.)
NYHEDSBREVET LÆSETID
Nyhedsbrev til forældre til ordblinde børn med viden om ordblindhed og tips til læsning.
Nyhedsbrevet udsendes pr. e-mail ca. otte gange årligt.
E-mail:
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