TULIKUKKO 2020 -LEIRIN ILMOITTAUTUMISLOMAKE
OLEN ILMOITTAUTUMASSA LEIRILLE (HUOM! Vastuuhenkilöksi leirille
ilmoittautuva: rastita HAKA:ssa myös kohta toimihenkilö):
□ Nuorena □ Toimihenkilönä (vain yli 18-vuotiaat) □ Vastuuhenkilönä
PALOKUNTA: ________________________________________________________________
ETU- JA SUKUNIMI: __________________________________________________________
OSOITE: ___________________________________________________________________
SÄHKÖPOSTI: ______________________________________________________
PUHELIN: __________________________________
SUKUPUOLI: ______________ SYNTYMÄAIKA (pp.kk.vvvv): _______/______/____________
ERITYISRUOKAVALIOT JA ALLERGIAT:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
HUOM! Keittiö valmistaa erityisruokavaliot ja allergiaruuat vain lääkärintodistusta vastaan.
Kasvisvaihtoehdosta ei tarvitse lääkärintodistusta ja kaikki ruoka on vähintään vähälaktoosista.

LÄHIOMAISEN NIMI: _________________________________________________________
LÄHIOMAISEN YHTEYSTIEDOT:
___________________________________________________________________________
Annan luvan luovuttaa alle 18-vuotiaan nuoren terveystietoja leirin aikana palokunnan leirillä olevalle
vastuuhenkilölle: □ Kyllä
□ Ei

UIMATAITO (vähintään 50 m):

□ Kyllä

T-PAIDAN KOKO:
□S
□M

□ 140cm
□ XL

ILMOITTAUDUN LEIRILLE:

□ 128cm
□L

□ Ei
□ 152cm
□ XXL

□ XXXL

□ XXXXL

□ Koko leirin ajaksi 12-18.7.2020
□ Päiväleiriläiseksi (HUOM! ilmoittautuminen tapahtuu

Eventillassa leirin kotisivujen kautta)
Rastita päivät, jos osallistut leirille vain osaksi aikaa:
□ Sunnuntai 12.7.
□ Maanantai 13.7.
□Tiistai 14.7.
□ Keskiviikko 15.7.
□ Torstai 16.7.
□ Perjantai 17.7.
□ Lauantai 18.7.

Kuvaus- ja julkaisulupa
Kuvaus- ja julkaisuluvan voi antaa yli 18-vuotias henkilö itsestään, alaikäisen lapsen kuvaus- ja julkaisuluvan
antaa lapsen huoltaja. Sallimalla kuvaamisen annat Helsingin ja Uudenmaan Pelastusliitoille käyttöoikeuden

kuviin ilman myöhempääkään korvausvaatimusta. Kuvia ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Valokuvissa
esiintyvät ihmiset esitetään aina myönteisessä asiayhteydessä.

Annan Helsingin ja Uudenmaan Pelastusliittojen luvan kuvata:
□ Lastani
□ Itseäni
1) Huoltaja täyttää
Annan luvan käyttää lapseni kuvaa Helsingin ja Uudenmaan Pelastusliittojen sekä Tulikukko
2020 –leirin:
□ Kotisivuilla
□ Sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram tms.)
□ Painetussa markkinoinnissa / mainonnassa (esitteet, mainokset)
□ Viestinnässä (tiedotteet, koulutusmateriaalit, raportit)
Lapsen valmistamia kuvallisia tuotoksia □ SAA
□ EI SAA
julkaista ja käyttää em. tarkoituksissa. Kuvallisilla tuotoksilla tarkoitetaan lapsen ottamia valokuvia ja videoita
sekä lapsen tekemiä piirustuksia, maalauksia, askarteluja ja käsitöitä jne. Lupa lapsen kuvallisen tuotoksen
esille asettamiseen tai muuten käyttämiseen pyydetään aina myös lapselta itseltään.

2) Yli 18-vuotias täyttää itse
Annan luvan käyttää omaa kuvaani Helsingin ja Uudenmaan Pelastusliittojen sekä Tulikukko
2020 –leirin:
□ Kotisivuilla
□ Sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram tms.)
□ Painetussa markkinoinnissa / mainonnassa (esitteet, mainokset)
□ Viestinnässä (tiedotteet, koulutusmateriaalit, raportit)
PALOKUNTANUORI: Rastita alla olevasta luettelosta kurssi, johon olet leirille tulossa.
Jos olet epävarma kurssistasi, kysy neuvoa palokunnastasi.

□ Alkukurssi I
□ Tasokurssi 1
□ Tasokurssi 3
□ Tiiviskurssi
□ Vesipelastuskurssi
□ Äxxön (Action)
□ Toimihenkilökurssi
□ Konemieskurssi
□ International rescue -kurssi

□ Alkukurssi II
□ Tasokurssi 2
□ Tasokurssi 4
□ Ensiavun jatkokurssi
□ Tulitaistelijakurssi
□ Ryhmänjohtajakurssi
□ Viestiliikennekurssi
□ Varautumiskurssi

TOIMIHENKILÖ: Merkitse alla olevaan listaan toimialatoiveesi, 1=ensisijainen toive ja 2=varavalinta mikäli
et pääse haluamallesi toimialalle

□ Ruokahuolto (Keittiö)
□ Tiedotus
□ EA
□ Huolto (Järjestely)
□ Turvallisuus

□ Toimisto
□ Leiriradio
□ Kanttiini
□ Koulutus
□ Ohjelma

Huoltajan allekirjoitus (alle 18-v. nuori) / Toimihenkilön allekirjoitus:

