BETINGELSER FOR Å FÅ LÅNE AV1 GRATIS AV GJENSIDIGESTIFTELSEN
1. Hvem kan få låne AV1?
a) Barn og ungdom i alderen 6 – 21 år som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelser har lengre
fravær fra skole og fritidsaktiviteter. Søkere under 18 år må ha tillatelse fra foresatte.
b) Stiftelser/foreninger/organisasjoner/skoler som søker på vegne av bestemte brukere eller medlemmer og
hvor bruken av AV1 inngår i deres virksomhet.
2. Leieperioder
Minste mulige låneperiode er 3 måneder. Ønsket låneperiode (fra dato til dato) defineres i
søknadsskjemaet.
Låneperioden kan ikke gå utover 31.12.2020 (jubileumsprosjektet avsluttes).
3. Forpliktelser
AV1 skal brukes slik det er foreskrevet og innenfor den låneperioden som er avtalt. Den som låner roboten
plikter å sende den tilbake til No Isolation etter låneperiodens slutt. Dersom det tilkommer forsinkelser i
returen som skyldes søker, kan søker bli fakturert for leiekostnader i perioden utover tildelt låneperiode.
Roboten og eventuelt utlånt nettbrett skal behandles så varsomt som mulig. Skader meldes til
kontaktperson i No Isolation med en gang de har oppstått.
All form for uansvarlig bruk av AV1 vil føre til inndragning av roboten og/eller erstatningsansvar.
Organisasjoner/institusjoner forplikter seg til å legge til rette for at brukere/medlemmer de søker på vegne
av får brukt AV1 så aktivt og ofte som mulig. Organisasjoner og institusjoner som mottar roboten må
forplikte seg til å dokumentere bruken i et enkelt rapporteringsskjema.
Søker (ref. punkt 1 over) har lest og godtatt No Isolations brukervilkår.
4. Søknadsskjema og søknadsfrister
Søknadsskjema for AV1 finnes på http://www.gjensidigestiftelsen.no/av1.
For privatpersoner eller organisasjoner som søker på vegne av én bestemt bruker er det ingen søknadsfrist
og løpende saksbehandling. Organisasjoner som ønsker å søke om flere roboter til en gruppe brukere må
ta kontakt med Gjensidigestiftelsen for å få opplyst søknadsmuligheter.
5. Venteliste og prioritering ved stor pågang
Dersom antall søkere overstiger antall tilgjengelige roboter blir det ført opp venteliste. Søker får beskjed
dersom han/hun blir satt på ventelisten. Søker plikter å gi beskjed til Gjensidigestiftelsen dersom behovet
for lån av AV1 opphører mens han/hun står på venteliste.
Ved venteliste prioriteres aldersgruppen 8 – 12 år. I tillegg prioriteres søkere som har avklart et samarbeid
med skolen på forhånd.
Organisasjoner og institusjoner som har planlagt et godt opplegg for bruken av robotene prioriteres.
6. Deling av informasjon og personopplysninger
Gjensidigestiftelsen samarbeider med leverandøren av AV1, No Isolation, i dette prosjektet.
Begge organisasjonene følger norsk lov og forskrifter for behandling av personopplysninger og vil bare dele
nødvendig informasjon for at søker og prosjektet skal ivaretas. For prosjektets gjennomføringsevne er det
nødvendig å dele navn, adresse og kontaktinformasjon for utsendelse av AV1. Ved å godta betingelsene
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samtykker søker videre i at Gjensidigestiftelsen kan innhente informasjon fra No Isolation om roboten er tatt
i bruk. Roboter som ikke blir benyttet kan kreves returnert før innvilget sluttdato i låneperioden. No Isolation
kan informere Gjensidigestiftelsen dersom søker allerede har et aktivt kundeforhold hos No Isolation. Videre
kan begge organisasjoner dele opplysninger fra sin kommunikasjon med søker som er relevante for
hverandre.
7. Tildelinger og levering
Alle søkere får skriftlig svar på søknaden.
Brukeren får AV1 tilsendt av firmaet No Isolation. All kommunikasjon og bistand vedrørende bruk og drift av
roboten skjer mellom bruker og No Isolation. Roboten skal returneres til No Isolation etter endt låneperiode.
No Isolation sørger for utsendelse av returskjema inkludert porto.
Organisasjoner/institusjoner må selv sørge for distribusjon til riktig bruker til riktig tid. Det er mulig å søke
om refusjon for porto på inntil kr 15.000 per år basert på rapporterte utsendinger.
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