LEIRITOIMINNAN OSALLISTUJAKORTTI alle 18 v.
Alueseurakunta/työmuoto

Palauta kortti

Palokka / Rippikoulu

viimeistään 8.5.,(mieluiten aiemmin
omassa vanhempainvartissa)

Tilaisuuden nimi

Osoite ja ohjelma ja turvallisuusvastaava

811 Rippikoulu

Mira Maasola 0504088813
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
40270 Palokka

Aika ja paikka
3.-10.6.2019 Haapaniemi, Kuortane

Osallistuja
Nimi

Syntymäaika

Matkapuhelin

Sähköposti

Osoite

Postinumero ja – toimipaikka

Huoltaja
Nimi

Puhelin (oma)

Puhelin (työ)

Sähköposti

Nimi

Puhelin (oma)

Puhelin (työ)

Sähköposti

Osallistujan tiedot
Ruoka-aineallergiat / erityisruokavalio

Lääkeaineallergiat

Muut allergiat

Käytössä olevat lääkkeet ja luontaistuotteet
Muita osallistujan fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyviä asioita tai muita asioita, jotka työntekijöiden on
syytä tietää

Lupakysymykset
☐ Lastani ei saa valokuvata/videoida (valitse jos haluat kieltää kuvaamisen, muutoin jätä tyhjäksi)
Valokuvia / videotallenteita voidaan käyttää seurakuntamme viestinnässä.

Saako osallistuja osallistua seuraaviin toimintoihin: sisäleikit, ulkoleikit, saunominen, uiminen, veneily
(Jos kiellät osallistujalta osallistumaan johonkin toimintoon, ympyröi ko. toiminto.)

Osallistujan uimataito

Hyvä

Välttävä

Ei osaa

Saako osallistujalle antaa tarvittaessa reseptivapaita lääkkeitä
Kyllä
Kysy lupa huoltajalta erikseen lääketarpeen ilmetessä

Ei

Vakuutamme edellä annetut tiedot oikeiksi ja sitoudumme noudattamaan tapahtuman sääntöjä, sekä olemme tietoisia siitä,
että sääntörikkomukset johtavat seuraamuksiin.

Aika ja paikka

Huoltajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Osallistujan allekirjoitus

Osallistujan nimenselvennys

Täytetty ja huoltajan allekirjoittama osallistujakortti antaa osallistujalle oikeuden osallistua leiriin/retkeen.
Osallistujakortin täyttävät: Leiriläiset, isoset (alle 18 v. täyttävät lomakkeen yhdessä huoltajansa/molempien huoltajiensa kanssa)
Tapahtumassa on mahdollista olla pelastus- ja paloharjoitus.
Tietoja käsittelevät toiminnasta vastaavat työntekijät. Tarvittaessa tietoja annetaan tilaisuuden vapaaehtoisille ohjaajille ja
erityistilanteessa viranomaisille. Lomake hävitetään noin kuukauden kuluessa tilaisuuden jälkeen.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA, PL 103, 40101 Jyväskylä

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNAN LEIRI/RETKI SÄÄNNÖT
1. Leiri- tai retkipaikan alueelta poistuminen on turvallisuussyistä kielletty
2. Leiriläiselle osoitetusta majoitustilasta luvaton poistuminen hiljaisuuden aikana on
turvallisuussyistä kielletty.
3. Hiljaisuuden aikana huolehditaan, että kaikilla leirillä tai retkellä mukana olevilla on
mahdollisuus nukkua. Hiljaisuuden aikana jokainen osallistuja on omalta osaltaan
vastuussa, että kaikilla leirillä tai retkellä mukana olevilla on mahdollisuus nukkua.
4. Tulen tekeminen leirillä, retkellä tai kirkolla ilman lupaa on kielletty
5. Venettä ja kanoottia on sallittua käyttää luvan kanssa. Niissä saa oleskella vain
kellunta- ja pelastusliivit päällä.
6. Uiminen on mahdollista vain työntekijän luvalla ja valvonnassa.
7. Puhelimen, musiikkisoittimen tai vastaavan käyttäminen yhteisissä ohjelmissa on
mahdollista työntekijän ohjeiden mukaisesti.
8. Vain asianosaisen luvalla voit julkaista leirillä/retkellä otettuja kuvia ja videoita.
9. Kaikista sovituista aikatauluista pidetään kiinni.
10. Kaikesta poikkeavasta on ilmoitettava tilaisuuden, leirin tai retken
turvallisuusvastaavalle. (esim. myöhästyminen, rikkoutuminen, onnettomuus)
11. Tupakoiminen ja tupakkatuotteiden hallussapito leireillä, retkillä tai seurakunnan
tiloissa ja kirkon alueella on kielletty.
Alkoholi- ja tupakkalaki (1143/1994 ja 693/1976)
Tupakoinnista ilmoitetaan aina huoltajalle.’
12. Alkoholin ja huumausaineiden hallussapito ja käyttäminen on leireillä, retkillä ja
seurakunnan tiloissa ja kirkon alueella kielletty. Alkoholi- ja tupakkalaki (1143/1994
ja 693/1976). Säännön rikkominen johtaa seurakunnan tiloista, retkeltä tai leiriltä
poistamiseen ja kuljetukseen kotiin omalla kustannuksella ja huoltajien vastuulla.
Asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja sosiaaliviranomaisille sekä huumeiden
hallussapidosta ja käytöstä poliisille.
13. Huoltaja ottaa vastuun nuoresta ja hänen asioistaan, mikäli nuori joutuu tekemisiin
viranomaisten kanssa.
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