PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA
Rippikoulu

Pappilantie 29, 36600 Pälkäne
Virasto p. 040 712 0560

PALAUTETAAN leirille tultaessa

OSALLISTUJAKORTTI LEIRIÄ VARTEN
Leirin nimi, ajankohta ja paikka
3. Rippikoulu Seitsyessä 27.7.-3.8.2022
Saako leiriläinen osallistua Pälkäneen seurakunnan järjestämälle yllä
mainitulle leirille

Kyllä

Ei

Leiriläisen nimi, syntymäaika, puhelin, sähköposti, osoite ja postinumero ja -paikka
Nimi
Syntymäaika
Puhelin

Sähköposti

Osoite

Postinumero ja –paikka

Huoltajan/molempien huoltajien nimet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, joista
heidät tavoittaa leirin aikana
Nimi
Puhelin
Sähköposti
Nimi

Puhelin

Sähköposti

Leiriläisen ruoka-aineallergiat

Lääkeaineallergiat
Leirillä käytössä olevat lääkkeet ja/tai luontaistuotteet
Muut allergiat
Saako leiriläiselle antaa tarvittaessa yleissärkylääkettä

Leiriläisen uimataito

Yli 50 m

Alle 50 m

Kyllä

Ei

Ei osaa uida

Muita mainittavia leiriläisen fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyviä asioita, jotka leirin
ohjelma- ja turvallisuusvastaavan on tiedettävä / on hyvä tietää. Esim. hyvin tärkeä
lääkitys, lukihäiriö, perhetilanne, koulukiusaamisasiat ym. Tarvittaessa voi myös soittaa.

Leirillä otettuja valokuvia tai videoita saatetaan mahdollisesti käyttää
Kyllä
seurakuntamme nettisivuilla, YouTube kanavassa, Facebook-sivuilla,
mainoksissa tai esitteissä. Saako kuvaa tai videota, jossa leiriläinen
esiintyy, käyttää näihin tarkoituksiin?
Konfirmaatio mahdollisesti Striimataan seurakunnan YouTube sivuille,
jotta ne jotka eivät pääse paikalle voivat osallistua. Saako leiriläinen
Kyllä
näkyä Striimi videolla.

Ei

Pääosa leirien kuljetuksista hoidetaan vanhempien toimesta. Saako
leiriläistä tarvittaessa kuljettaa työntekijän kyydissä. (Esim.
Sairastapaukset)

Ei

Kyllä

Ei

Pälkäneen seurakunnan leirit/retket ovat päihteettömiä ja savuttomia.
Myöskään energiajuomia ei saa tuoda leirille.
Leirialueelta tai hiljaisuuden aikana majoitustiloista on kiellettyä poistua luvattomasti.
Paikka ja aika:
Huoltajan tai molempien huoltajien allekirjoitus

nimen selvennys
Sitoudun noudattamaan leirin sääntöjä: olemaan käyttämättä leirillä tupakkaa,
nuuskaa, alkoholia tai huumeita, kohtelemaan toisia hyvin ja noudattamaan
hiljaisuutta klo 22.00-8.00. En tuo leirille leirikirjeessä kiellettyjä asioita.
Paikka ja aika:
Leiriläisen allekirjoitus

Jakelu: Leiriläiset, isoset
(alle 18 v. täyttävät lomakkeen yhdessä huoltajansa/molempien huoltajiensa kanssa)
Palautus: Leirin vetäjille leirin alussa
Lomake hävitetään lokakuussa rippileirin jälkeen
Lomake perustuu:
Laki kulutustavaroiden ja kulutuspalvelujen turvallisuudesta (75/2004)
Alkoholi- ja tupakkalaki (1143/1994 ja 693/1976)
Henkilötietolaki (523/1999)

Kyllä

