Kuopion ev.lut seurakunnat
OSALLISTUJAKORTTI LEIRIÄ/RETKEÄ VARTEN (luottamuksellinen)
Seurakunta ei voi ottaa mukaan alaikäistä, jolla ei ole huoltajan kirjallista suostumusta osallistua toimintaan.
Täytetään kaikista toimintaan osallistuvista.
Annan lapselleni (lapsen nimi:)________________________________luvan osallistua seurakunnan
järjestämälle retkelle/leirille, joka pidetään leiri/retkikirjeen ohjelman mukaisesti
Leiripaikka: Hirvijärven leirikeskus
Leirin nimi: _____________________________________________________________
Leiriaika: _______________________________________________________________
Leiristä vastaava työntekijä: ________________________________________________

Osallistujan tiedot:
Nimi:

_________________________________

Osoite

____________________________________________________________________________________

Puhelin:

____________________________

Syntymäaika:

_________________________________

(Sähköpostiosoite:________________________________)

Rekisteriviranomainen:
___ Kuopion ev. lut. seurakunnat
Huoltajan nimi:

___ Muu ev.lut. seurakunta

___ Ort. srk

___ Väestörekisteri

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:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hirvijärven leirikeskus sijaitsee noin 50km päässä Kuopiosta Karttulan Hirvijärven rannalla. Leirikeskuksen maasto on
puistomaista koivikkoa ja männikköä. Leirikeskuksen pihapiiri rajoittuu kangasmetsään, Hirvitiehen ja järveen. Hirvijärvi
on matalahko, kivikkopohjainen järvi, jossa kaikenlainen hyppinen on kielletty turvallisuussyistä.
Hirvijärven leirikeskuksessa on mahdollisuus monenlaisiin pihatoimintoihin, joita ovat mm. jalka-, lento-,
sulkapallo, sähly ja liitokiekkorata. Leirikeskuksessa on soutamiseen varattu soutuveneitä, pelastusliivejä löytyy 35kg
100kg. Leirialueella on luontopolku ja seikkailurata, talviaikaan avantouintimahdollisuus. Uiminen, saunominen, soutelu
yms. tapahtuu aikuisen valvonnassa. Leirikeskuksen toiminnot ovat nykyaikaisten turvallisuusmääräysten mukaisia ja
niiden käytössä noudatetaan seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeita
(www.evl.fi/kkh/to/kkn/turvallisuusohjeet06.pdf).
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 kipu tms.
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: _____________
__________________________________________________

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.

