Ilmoittautuminen SVPR:n Liekki-leirille

Palauta lomake lippukuntasi leirivastaavalle viimeistään 13.3.2016.

1. Henkilötiedot
Lippukunta

Syntymäaika

Etunimi

Sukunimi

Leiriläisen puhelin

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Leiriläisen sähköpostiosoite

1. Lähiomaisen nimi

1. Lähiomaisen sähköpostiosoite

1. Lähiomaisen puh. leirin aikana

2. Lähiomaisen nimi

2. Lähiomaisen sähköpostiosoite

2. Lähiomaisen puh. leirin aikana

2. lImoittautuminen ja leirimaksu
Osallistun leirille kokoaikaisesti

EVP eli ei-vielä-pariolainen

Sudenpennut ja seikkailijat, 8.-12.6.2016, 65 €

Sudenpennut ja seikkailijat, 8.-12.6.2016, 70€

Samoajat ja sitä vanhemmat, 8.-12.6.2016, 65€

Samoajat ja sitä vanhemmat, 8.-12.6.2016, 70€

Osallistun leirille osa-aikaisesti 20 € / pv (vain samoajat ja sitä vanhemmat)
ke 8.6.

to 9.6.

pe 10.6.

la 11.6.

su 12.6.

Osa-aikaiset osallistujat ovat vastuussa omista kyydeistään, paitsi jos tulevat tai lähtevät yhteiskuljetuksilla 8.6. tai 12.6.

3. Leiriohjelma
Uimataito

Ikäkausi
Sudenpentu (7–9-vuotias)

Samoaja (15–17-vuotias)

Uin yli 100 metriä

Seikkailija (10–12-vuotias)

Vaeltaja (18–22-vuotias)

Uin alle 100 metriä

Aikuinen (yli 22-vuotias)

En osaa uida

4. Ruokavalio ja ruoka-aineallergiat
Erityisruokavalio

Ruoka-aineallergiat
Raaka

Kypsä

Raaka

Kasvissyöjä (lakto-ovo)

Sitrushedelmät

Vegaani

Kananmuna

Tomaatti

Paprika

Maidoton

Pähkinä ja manteli

Omena

Lanttu

Laktoositon

Kala

Porkkana

Selleri

Gluteeniton

Soija

Herne

Joku muu, mikä?
Lisätietoja ruokavaliosta ja ruoka-aineallergioista

Kypsä

5. Terveydentila
Huomioitavat sairaudet

Allergiat (muut kuin ruoka-aine ja ruokavaliot)

Epilepsia

Lääkeaineallergiat (selvitys alla olevaan kenttään)

Astma

Ampiaisenpisto

Diabetes (selvitys ruokavaliovaikutuksista terveydentilan lisätietoihin)

Muu allegia (selvitys alla olevaan kenttään)

Muu jatkuvaa hoitoa vaativa diagnosoitu sairaus, vamma tai
erityishuomioa vaativa seikka (selvitys alla olevaan kenttään)
Käytän säännöllistä lääkitystä, selvitys terveydentilan lisätietoihin (alle):
lääke, vahvuus, annostelu, lääkkeiden säilytys
Lisätietoja terveydentilasta

Tarvitsen apua lääkityksen ottamiseen
En tarvitse

Oma johtaja

Leirin ensiapuvastaava

6. Lisätietoa
Muuta huomioitavaa leirinjohdolle?

7. Palveluleiriläiset täyttävät (samoajat ja sitä vanhemmat)
Osallistun rakennus- ja purkuleirille
Rakennusleiri ti 7.6.

Purkuleiri 12.6.

Pestitoiveet (Esim. ohjelma, huolto, muonitus jne.)
Minulla on pesti:

Palveluleiriläsiltä edellytetään kohdan 7. ”Palveluleiriläiset täyttävät” täyttämisen ilmoittautumisen yhteydessä.
Allekirjoituksellasi sitoudut käyttäytymään leirillä partiomaisesti, noudattamaan leirin sääntöjä sekä annat luvan video- ja valokuvaamiseesi leirin aikana. Leirillä kuvattua
video- ja valokuvamateriaalia voidaan käyttää lippukuntien ja partion omissa julkaisuissa, esitteissä ja internet-sivuilla sekä yleisissä tiedotusvälineissä.
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, ilmoita siitä mahdollisimman pian lippukuntasi leirivastaavalle. Ilmoittautumisajan jälkeen (13.3.2016) leirimaksua ei palauteta.
Peruneen henkilön tilalle on mahdollisuus etsiä toinen osallistuja ja sopia hänen kanssaan leirimaksun jakamisesta. Jos peruutuksen syy on osallistujaa tai hänen lähiomiastaan
kohdannut sairaus tai tapaturma, voi osallistumismaksun periä lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuksesta Vakuutusyhtiö If:n vakuutuslomakkeella.

Leiriläisen allekirjoitus

Alle 18v. huoltajan allekirjoitus

