Ennakkotietolomake
Nuoren nimi ja puhelinnumero: ______________________________________________________________________________________________________________
Henkilötunnus: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Osoite: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Huoltajan nimi ja puhelinnumero:____________________________________________________________________________________________________________
Huoltajan sähköposti:_____________________________________________________________________________________________________________________________
Ruokavaliot, allergiat, sairaudet, lääkitys ja muuta koulutukseen ja sen leireihin mahdollisesti
vaikuttavia asioita: __________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Saako nuorelle antaa yleisempiä käsikauppalääkkeitä tarvittaessa (esim. Panadol)?
______ saa antaa _____ ei saa antaa
Saako työntekijä tarvittaessa kuljettaa nuorta autollaan?
_________ saa _______ei saa
Uimataito: ____ heikko ____kohtalainen ____ hyvä
Saako nuorta kuvata (valokuvat, videot) ja kuvamateriaalia käyttää seurakunnan viestinnässä?
(Uutisissa, tiedotteissa ja muissa julkaisuissa verkkosivuilla, sosiaalisen median tileillä sekä
printtijulkaisuissa)

____ saa kuvata ____ ei saa kuvata

ALLEKIRJOITUKSET:
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Olen tietoinen, että leiriltä voidaan poistaa osallistuja, joka
ei kykene noudattamaan leirin sääntöjä tai on muuten haitaksi itselleen tai muille leiriläisille.
Lisäksi olen tietoinen, että olen korvausvelvollinen ilkivaltatapauksissa.
Aika ja paikka: ________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuoren allekirjoitus:________________________________________________________________________________________________________________________
Alle 18-vuotiaat nuoret:
Huoltajan allekirjoitus :___________________________________________________________________________________________________________________
Nimenselvennys:____________________________________________________________________________________________________________________________

Tiedot kerätään turvallisuuden takia ja käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos vastauksestasi.

LIEDON SEURAKUNNAN LEIRIEN PELISÄÄNNÖT
Jotta leirimme onnistuisi hyvin ja kaikilla olisi mukavaa, tulee jokaisen leiriläisen yhdessä huoltajan kanssa tutustua
ja sitoutua pelisääntöihin, jo ennen leirille saapumista. Leirin säännöt käydään vielä yhdessä läpi leirin alussa.
Näin toimin leirillä


Epäselvissä asioissa kysyn ohjaajilta.



Pyrin olemaan kaikkien leiriläisten kaveri ottamalla huomioon toiset leiriläiset.



En kiusaa ketään.



Huolehdin omista tavaroistani enkä koske toisten tavaroihin ilman lupaa.



Huolehdin ympäristön ja rakennusten siisteydestä leirin aikana ja osallistun tilojen loppusiivoukseen.



Roskat heitän ainoastaan niille varattuihin paikkoihin.



En poistu leirialueelta ilman lupaa.



Yöaikaan leirillä on hiljaisuus, ja silloin annan toisille nukkumarauhan.

Muuta huomioitavaa
Liedon seurakunnan / leiriläisten / ohjaajien omaisuudelle tahallaan aiheutetusta vahingosta laskutetaan vahingon
aiheuttaneen leiriläisen huoltajia.
Leirialue on päihteetön. Mikäli leiriläiseltä löydetään kiellettyjä tuotteita, lähetetään hänet välittömästi leiriltä
kotiin.
Et tarvitse leirillä omia pelejä tai elektroniikkaa. Liedon seurakunta ei ole vastuussa leirille mukaan otetuista
laitteista.
On tärkeää, että huoltajat kertovat ennakkotietolomakkeessa tarkasti nuoren mahdollisista allergioista,
sairauksista, diagnooseista ja lääkityksistä. Tiedot ovat meille tärkeitä ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.
Lomakkeeseen on myös kirjattava huoltajan tai muun sellaisen henkilön tiedot, joka tarvittaessa voi hakea nuoren
leiriltä.
Huonosti käyttäytyvä, muita kiusaava, toistuvasti leirin sääntöjä rikkova tai itselleen tai muille vaaraksi
oleva nuori voidaan poistaa leiriltä, jolloin huoltajan on järjestettävä nuorelle kyyti kotiin.
Leirin pelisäännöt tähtäävät siihen, että kaikilla leiriläisillä ja ohjaajilla olisi turvallinen ja kiva leiri!

