Ilmoittautumisohje
Hehku 2017 -leirin ilmoittautumiset hoidetaan HAKA Palokuntarekisterin kautta seuraavasti:
• Normaalihinnalla (100 €) ilmoittaudutaan 2.5.2017 mennessä.
• Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 3.5.–30.6.2017 korotetulla hinnalla (130 €).
• Päivämaksulla (25 €/vrk) osallistuvat voivat ilmoittautua HAKAn kautta 1-9.7.2017.
• HAKA-ilmoittautuminen ei ole enää mahdollista 10.7.2017 alkaen vaan sen jälkeen
ilmoittautuminen tapahtuu leiritoimistoon leirille saavuttaessa.
• Palokuntaan kuulumattomat ilmoittautuvat osoitteessa
• http://www.eventilla.com/hehku-2017.
Lisätietoja projektisihteeri Pekka Tervalalta, 050 1327, leiri@helpe.fi.
OHJEET
Jaa oheiset ilmoittautumislomakkeet nuorille ja merkitkää yhdessä lomakkeisiin kunkin
nuoren kurssisuoritteet (vuosi) ja suunnitelkaa tulevien kurssien ajankohdat (vuosi). Lähetä
tämän jälkeen lomakkeet nuorten mukana kotiin täydennettäväksi ja allekirjoitettavaksi.
Täydennä tämän jälkeen lomakkeilla kerätyt tiedot HAKAan alla olevien ohjeiden
mukaisesti:

Yhteystiedot

Perustiedot

Täytä tummennettujen kohtien lisäksi seuraavat.
Koulutus

Terveys

Aikaisemmat kurssisuoritteet näet tästä.

Ilmoita tämän jälkeen henkilöt leirille seuraavalla tavalla valitsemalla ”Kalenteri”:
Valitse ”Kalenteri”.

”Ilmoita henkilö tapahtumaan.”

Rastita leirille ilmoitettavat henkilöt. Valitse
vastuuhenkilö. Myös vastuuhenkilö ilmoitetaan
toimihenkilöksi.

Vahvista vastuuhenkilö ja toimihenkilöiden tehtävä.

Valitse kurssilaiset (nuoret) oikeille kursseille.

Lisää paidan koko ja viesti telttojen määrästä.

Voit milloin tahansa tehdä muutoksia ilmoittautumisiin poistamalla tai lisäämällä henkilöitä 2.5.2017 saakka (jälkiilmoittautumisten osalta 23.6.2017 saakka). Muista, että viimeinen tallennus on aina voimassa eli jos olet aikaisemmin
ilmoittanut henkilöitä leirille ja haluat lisätä uuden henkilön, ÄLÄ POISTA aikaisempia rasteja.
Ota täytetyt ilmoittautumislomakkeet talteen, tuo ne mukaan leirille ja säilytä ne itselläsi koko leirin ajan.

Ilmoittautumislomake
Olen tulossa leirille:

Nuorena

Toimihenkilönä (vain 18 vuotta täyttäneet)

Henkilötiedot

Palokunnan nimi
Etu- ja Sukunimi
Puhelin
Osoite

Sähköposti
Syntymäaika

(pv.kk.vvvv)

Lähiomainen
Omaisen yhteystiedot
Erityisruokavaliot (merkitse rastilla)
Maidoton
Kasvisruoka

Kanamunaton

Kalaton

Terveys

Laktoositon
Keliakia
Muu erityisruokavalio
Muut allergiat, sairaudet,
lääkitys

NUORET JA TOIMIHENKILÖT:

Viestiliikennekurssi (15-17 v.)

TOIMIHENKILÖT:

Alkukurssi 1 (7-8 v.)

Äxxön-kurssi (15-17 v.)

Koulutustoimisto

Alkukurssi 2 (9-10 v.)

International Rescue (15-17 v.)

Ohjelmatoimisto

Tasokurssi 1 (11 v.)

Konemieskurssi (16-17 v.)

Järjestelytoimisto

Tasokurssi 2 (12 v.)

Ryhmänjohtajakurssi (16-17 v.)

Turvallisuustoimisto

Tiiviskurssi (13 v.)

Vesipelastuskurssi (16-17 v.)

Ensiapupiste

Tasokurssi 3 (13 v.)

Tulitaistelijakurssi (16-17 v.)

Tiedotustoimisto

Tasokurssi 4 (14 v.)

Toimihenkilökurssi (17 v.)

Keittiö

Varautumiskurssi (15-17 v.)

Päiväkoti

Kanttiini

Ensiavun jatkokurssi (15-17 v.)

Leiritoimisto
Päiväkoti

Osaan uida:

kyllä

ei

Annan luvan luovuttaa alle 18-vuotiaan nuoren terveystietoja leirin aikana palokunnan leirillä olevalle
vastuuhenkilölle:
kyllä
ei
Nuorilta aina huoltajan allekirjoitus (alle 18-v.):
Toimihenkilön allekirjoitus:
Palauta tämä sitova ilmoittautuminen osastosi johtajalle mahdollisimman pikaisesti, kiitos.
Huom! Osastonjohtaja, viimeinen ilmoittautumispäivä HAKA Palokuntarekisteriin normaalihinnalla 100 €/henkilö on 2.5.2017
saakka. Jälki-ilmoittautumishinta voimassa ajalla 3.5.–30.6.2017 on 130 €/henkilö. Sen jälkeen vain päivämaksun hinnalla (25
€/vrk).

Koulutus/Toimihenkilön tehtävä

Palokuntanuori sekä toimihenkilö: Rastita alla olevasta luettelosta kurssi tai toimiala, johon olet leirille tulossa.
Huom! Nuorten taso-ja tiiviskurssit on käytävä järjestyksessä; et voi hypätä kurssin yli toiselle kurssille. Jos olet
epävarma kurssistasi, kysy neuvoa palokunnastasi.

