HAKEMUS KESÄLEIRILLE
KESÄLEIRILLE 2019
Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry järjestää useita kesäleirejä eri kohderyhmille.
Hakuaika päättyy 18.3.2019
18.3.2019.
8.3.2019. Merkitkää rasti haluamanne leirin kohdalle.
Jos useampi ajankohta käy, laittakaa leirit numerojärjestykseen!

Leiri 1

AIKA
ma 3.6.- la 8.6.

KOHDERYHMÄ
kouluikäiset

LEIRIPAIKKA
Kuuslahti, Teisko

Leiri 2

ma 10.6.- la 15.6.

kouluikäiset

Kuuslahti, Teisko

Leiri 3

ma 17.6.- to 20.6.

kouluikäisten päiväleiri

Onkiniemi

Leiri 4

ke 26.6.-la 29.6.

vaikeavammaiset/
liiikkumisrajoitteiset

Mertiöranta,
Jämijärvi

Leiri 5

ma 1.7.-la 6.7.

aikuiset

Kuuslahti, Teisko

Leiri 6

ma 8.7.-pe 12.7.

kouluikäisten päiväleiri

Onkiniemi

Leiri 7

ma 8.7.-la 13.7.

aikuiset

Kuuslahti, Teisko

Leiri 8

ma 15.7.- la 20.7.

aikuiset

Kuuslahti, Teisko

Leiri 9

ma 22.7.-pe 26.7.

aikuisten päiväleiri

M-Epilä

Leiri 10
10

ma 22.7.-la 27.7.

kouluikäiset

Kuuslahti, Teisko

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

HAKIJAN (LEIRILÄISEN) YHTEYSTIEDOT
Nimi

Syntymäaika (pp.kk.vvvv ; EI loppuosaa)

Katuosoite

Puhelin (jos on)

Postinumero

Koulu tai työ-/päiväpaikka

Postitoimipaikka

Kotipaikkakunta

YHTEYSHENKILÖN YHTEYSTIEDOT
Nimi

Puhelin

Sähköpostiosoite
Varahenkilö puhelin
Päivittäinen tuen ja huolenpidon tarve (mm. perushoito, hygienia, kommunikointi, liikuntakyky,
käyttäytyminen, valvonta yms. )

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Leiritoiminnassa huomioitavat diagnoosi
diagnoosit
iagnoosit, lisävammat ja sairaudet, apuvälineet:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
TÄYTÄTTEHÄN LOMAKKEEN MOLEMMAT PUOLET, KIITOS!

Ruokavalio, allergiat: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Lääkitys (lääkkeen nimi ja mihin sitä käytetään): ________________________________________

____________________________________________________________________________
Milloin olet viimeksi ollut tukiyhdistyksen järjestämällä
järjestämällä kesäleirillä?
kesäleirillä?

____________________________________________________________________________
Perusteluja leirille pääsemiseksi: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________
Odotuksia ja toiveita
toiveita (tai muita lisätietoja): _____________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Haetko tänä kesänä muiden palveluntuottajien leireille?

 EN

(Haen vain Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n leireille)

 KYLLÄ

(Haen myös muiden järjestämille leireille)

Jos vastasit kyllä, niin tarkenna alla oleviin kysymyksiin.
1)Kenen/ keiden järjestämille kesäleireille olet hakenut tukiyhdistyksen lisäksi?

__________________________________________________________
2) Mikä leireistä on sinulle ensisijainen, jos on mahdollista saada vain yksi leiri?

__________________________________________________________
Saako leiriläistä valokuvata tai videoida yhdistyksen käyttöön?

 EI saa kuvata
 KYLLÄ (saa käyttää yhdistyksen julkaisuissa)
 KYLLÄ (saa käyttää yhdistyksen nettisivuilla)
 KYLLÄ (saa käyttää yhdistyksen Facebook-sivulla)
Saako leiriläistä kuljettaa ohjaajan ohjaamassa henkilöautossa leirin aikana?
 KYLLÄ

 EI

_________________

____________________________________________________________________

Päiväys

Hakemuksen täyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys
Allekirjoituksella annetaan suostumus tietojen tallentamiseen
yhdistyksen omaan käyttöön ja hyödyntämiseen leirien järjestämisessä.
Tietoja luovutetaan ainoastaan ohjaushenkilöstön käyttöön. Tiedot hävitetään
asianmukaisesti. Tietojen tallentajia ja ohjaushenkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus.
Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry – www.kvtukitampere.fi – p.(03)2140226

