ILMOITTAUTUMISLOMAKE ” VIISPE 2012”
Rastita leiri, jolle ilmoittaudut, täytä tekstaten
Sudenpentuleiri

16.-18.6.2012

Vartioikäistenleiri

16.-21.6.2012

(Palauta johtajallesi tai Ramille 10.5.2012 mennessä)

Laumani nimi:
Seikkailija/Tarpoja ryhmän nimi:

Nimi

Syntymäaika

Riihitys vartioikäiset (leirillä osallistun)
1.lk
2.lk
3.lk

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Oma puh.numero

Huoltajan puh. leirin aikana

Sähköposti

Erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat. Ilmoita vain leirielämään vaikuttavat allergiat. Rastita sopiva vaihtoehto

Hylatuotteet käy

Ei erityisruokavaliota

Laktoositon

Täysin maidottomat tuotteet

Muut ruoka-aine allergiat:

Kasvisruokavalio
Uimataito, osaan uida
hyvin (väh. 200 m pysähtymättä

kohtalaisesti (väh. 50 m.)

vähän

en osaa

Terveydentila
Lääkeaineallergia, aiheuttaja:

Muu allergia, aiheuttaja:

Leirin aikainen lääkitys, mikä?

Lapsi osaa itse huolehtia lääkityksestään
kyllä

ei

tarvitsee johtajan apua

Tietoja leiriin liittyen
Leiriohjelmaan liittyy, yöpyminen teltassa, ruokailut omissa savuissa, palvelutehtäviä, teräaseiden käsittelyä, mutta vain ohjatusti,
uimista, kanootilla melomista, liikuntaa, köysiradalla laskemista yms partiomaista tekemistä. Leirillä on poneja. Leirillä minua / lastani saatetaan
kuvata partiojulkaisua varten. Halutessani kieltää edellä mainittuja asioita, ota yhteys Raimo Tallgreniin 050 9182890
Allekirjoittaessani tämän lomakkeen, annan lapselleni oikeuden osallistua partioleirille.
Huoltajan allekirjoitus

Leiriläisen allekirjoitus
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