Kuopion ev.lut. seurakunnat
OSALLISTUJAKORTTI LEIRIÄ VARTEN (luottamuksellinen)
Seurakunta ei voi ottaa mukaan alaikäistä, jolla ei ole huoltajan kirjallista suostumusta osallistua toimintaan.

Täytetään kaikista toimintaan osallistuvista.
Tämä osallistujakortti tulee palauttaa!

Annan lapselleni (lapsen nimi:)________________________________luvan osallistua Puijon seurakunnan
järjestämälle leirille, joka pidetään leirikirjeen ohjelman mukaisesti.
Leiripaikka: Aholansaaren lomakeskus
Leirin nimi:
Leiriaika:
Leiristä vastaava työntekijä:

Osallistujan tiedot:
Nimi:

_________________________________

Syntymäaika:

________________________________

Osoite

___________________________________________________________________________________

Puhelin:

_______________________________ (Sähköpostiosoite:__________________________________)

Huoltajan nimi: ________________________________________________________________________________
Puhelinnumero, josta tavoittaa leirin/retken aikana: _____________________________________________________

Leirin/retken kannalta tärkeitä tieoja osallistujasta (terveydentila yms.):
Onko osallistujalla, jokin sairaus, allergia, yliherkkyys, erityisruokavalio, oppimisvaikeus, erityispelko, hiljattain
tapahtunut suuri elämänmuutos, unissakävelytaipumus tai jokin muu asia, joka leirinjohtajan on hyvä tietää?
____ Ei ole

____ Kyllä on, mikä:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Lääkitys, mikä: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

Huolehtiiko osallistuja itse lääkityksestä?

____ Kyllä ____ Ei

Onko leiriläisellä/retkeläisellä mukana muita lääkkeitä tms. tuotteita? ____ Ei ole ____ Kyllä on, mitä:
________________________________________________________________________________________
Saako leiriläiselle antaa tarvittaessa yleissärkylääkettä:

____ Kyllä

____ Ei

Ruokavalio, hoitotoimenpiteet ja toimintaohje:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Aholansaari on 1800-luvulla eläneen talonpoika ja herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen kotisaari. Siellä sijaitseva
lomakeskus tarjoa viihtyisiä majoitustiloja historiallisessa museo- ja kulttuurimiljöössä. Aholansaareen kuljetaan katetulla
laivalla. Laivamatka kestää noin 10 minuuttia.
Lisätietoja Aholansaaresta voit katsoa www.aholansaari.fi
Seurakunnan leirit/retket ovat päihteettömiä ja savuttomia. Päihteiden käyttö leirillä aiheuttaa leirin keskeyttämisen ja
leiriläisen kotiin kuljettamisen omin kustannuksin. Leirialueelta tai hiljaisuuden aikana leiriläiselle osoitetusta
majoitustilasta luvaton poistuminen on turvallisuussyistä kielletty.
Osallistujat ovat vakuutettuja seurakunnan toiminnassa. Seurakunnan vakuutus ei kuitenkaan ulotu mahdollisiin kiputms.
korvauksiin, eikä leiriläisten omaisuuteen. Toivomme teidän huomioivan tämän, kun valitsette varusteita retkeä/leiriä
varten

Leiriläisen/retkeläisen osallistuminen leiritoimintoihin:
____ saa osallistua erilaisiin leiritoimintoihin

____ ei saa osallistua seuraaviin toimintoihin: _____________
__________________________________________________

Leiriläinen painaa (pelastusliivin koko): _____ kg
Osallistujan uimataito: ____ ei osaa uida ____ välttävä

____ hyvä

Retkellä/leirillä otetaan valokuvia, saako kuvia joissa osallistuja näkyy käyttää seurakunnan toimintaa esiteltäessä
(sosiaalinen media, internetsivut, lehdet, tiedotteet ja seurakunnan kuvakokoelmat):
__saa käyttää __ei saa käyttää

Muut asiat, jotka toivoisitte meidän huomioivan lapsenne kohdalla leirityöskentelyssä?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Paikka ja aika: _______________________________________________________________________

Osallistujan allekirjoitus: ______________________________________________________________

Huoltajan / huoltajien allekirjoitus: _______________________________________________________

Tiedot ovat luottamuksellisia ja osallistujakortti hävitetään arkistoinnista säädettyjen lakien mukaisesti.

