ELDIS22 KANSAINVÄLINEN PALOKUNTANUORTEN LEIRI ILMOITTAUTUMINEN – HAKA OHJE
Palokunnan vastuuhenkilön pitää valita myös toimihenkilö!
Mikäli nuorella ei ole omaa sähköpostia ja puhelinnumeroa, täytetään kohtiin huoltajan sähköposti
ja puhelinnumero.
*Palokunta
Valitse
Esimerkki VPK
Valikossa on valittavana ne palokunnat, joiden jäsen osallistuja on HAKA-rekisterin tiedoissa.
Kohtaan valitaan se palokunta, jonka mukana osallistuja osallistuu leirille.

☐Vastuuhenkilö
☐Toimihenkilö
Nuoren ilmoittautumista täytettäessä jätetään Vastuuhenkilö ja Toimihenkilö kohdat rastittamatta.
Toimihenkilö (joka ei ole palokunnan vastuuhenkilö) valitsee pelkän Toimihenkilö-kohdan.
Palokunnan vastuuhenkilö valitsee Vastuuhenkilö ja Toimihenkilö-kohdat, molemmat.

Etunimi
Eija
Sukunimi
Esimerkki
*Sähköposti
Saat sähköpostiisi vahvistuksen ilmoittautumisen vastaanottamisesta.
eija.esimerkki@sposti.fi
*Puhelin
0401234567
Osallistujan ylläolevia tietoja tulee HAKAn ilmoittautumisessa jo valmiiksi täytettyinä HAKAn tietokannasta
ilmoitettavan henkilön tiedoista. Mikäli valmiiksi tulevia tietoja on tarpeen muuttaa, peruuta aloittamasi
ilmoittautuminen, päivitä tiedot ensin ajan tasalle HAKAan ilmoitettavan henkilön tietoihin ja tee
ilmoittautuminen vasta sitten.
Mikäli nuorella ei ole omaa sähköpostia ja puhelinnumeroa, täytetään kohtiin huoltajan sähköposti ja
puhelinnumero.

*Sukupuoli
☐Mies
☐Nainen
☐Muu
☐En halua kertoa
Sukupuoli kysytään tilastotietoja varten ja sukupuolijakauman määrien perusteella pystytään myös
varautumaan leirin sosiaalitilojen määriin sopivalla kapasiteetilla.

*Syntymävuosi

Pystyn toimimaan koulutuksessa kielillä
☐suomi
☐ruotsi
☐englanti
Kaikkien kurssilaisten ja koulutuksen toimialalle ilmoittautuvien toimihenkilöiden tulee vastata tähän
kysymykseen.

Leiripaidan koko
Valitse
Alasvetovalikosta valitaan oikea leiripaidan koko.
Päivämaksulla vain osaksi viikkoa leirille osallistuville ja päiväkotilapsille valitaan ”Ei leiripaitaa”

RUOKAVALIOTIEDOT
Leirin osallistujille järjestetään erityisruokavalio terveydellisistä syistä lääkärintodistuksen
perusteella. Lääkärintodistusta ei edellytetä uskonnollisiin syihin perustuvassa ruokavaliossa, ilmoita
sekin kuitenkin erityisruokavalioksi. Leirillä tarjottava ruoka on laktoositonta, joten sitä ei tarvitse
erikseen ilmoittaa.
Kasvisruokavaliosta ei vaadita lääkärintodistusta, mutta se tulee ilmoittaa, jotta keittiö osaa
valmistaa ruokaa tarvittavat määrät.
☐Kasvisruokavalio
Erityisruokavaliot/ Ruoka-aineallergiat

TERVEYSTIEDOT
Pitkäaikaissairaudet, lääkärin määräämä lääkitys (jatkuva tai tarvittaessa), lääkeaineallergiat jne.

HUOLTAJAN / LÄHIOMAISEN YHTEYSTIEDOT
*Huoltajan/lähiomaisen nimi
*Huoltajan/lähiomaisen puhelinnumero
*Huoltajan/lähiomaisen sähköposti

OSALLISTUMISTIEDOT
*Leirimaksu
☐Leirimaksu viikolta 170,00 €
☐Leirimaksu päivämaksulla, vuorokausihinta 35,00 €
☐Päiväkotilapsen leirimaksu viikolta 50,00 €
Koko viikoksi osallistuvien leirimaksu on kiinteähintainen 170 €/viikko (tai 50 €/viikko päiväkotilapselta).
Päivämaksulla vain osaksi viikkoa leirille osallistuvien leirimaksuksi tulee osallistumispäivien määrä x 35,00 €
(leirivuorokauden hinta).

*Valitse päivät, joina osallistut leirille.
☐Osallistun koko leiriviikon ajaksi su 3.7.-la 9.7.2022
☐su 3.7.
☐ma 4.7.
☐ti 5.7.
…
Koko viikoksi osallistuessa valitaan vain ensimmäinen vaihtoehto ”Osallistun koko leiriviikon ajaksi su 3.7. – la
9.7.2022”, eikä tarvitse rastittaa jokaista osallistumispäivää erikseen.
Päivämaksulla vain osaksi viikkoa osallistuvat valitsevat kaikki ne päivät, joina ovat leirillä.

*Maksaja
Valitse
Palokunta (VPK)
Itse / Joku muu…
Laskutusosoite (ilmoitetaan VAIN jos maksaja on muu kuin palokunta)

Maksaja kohtaan valitaan se taho, jolle leiri lähettää osallistujasta laskun. Jos maksajana on jokin muu kuin
”Palokunta (VPK)”, täytetään myös laskutusosoite.

NUORTEN kurssit
Valitse
Alasvetovalikosta valitaan kurssi jolle osallistutaan.
Kurssien kuvaukset ja tiedot kurssien sisällöistä ovat luettavissa leirin kotisivuilla.
Kurssia valitessa tulee noudattaa kurssin ikärajavaatimusta.
Huomioithan, että Pelastustoiminnan peruskurssille on erilliset pääsyvaatimukset ja ilmoittautuminen sinne
päättyy jo 15.12.2021. Lue lisää www.palokuntaleirit.fi/kurssitarjonta

TOIMIHENKILÖIDEN tehtävät ja toimialat
Valitse
Alasvetovalikosta valitaan tehtävä tai toimiala jolle ilmoittaudutaan.
Eri toimialojen ja koulutuksen tehtävien kuvauksiin ja vaatimuksiin voi tutustua leirin kotisivuilla.
Kurssien ohjaajat ja kurssinjohtajat ilmoittautuvat ”Kurssin ohjaaja” nimikkeellä kurssilleen.
Teemapuistojen kouluttajat ja teemamestarit ilmoittautuvat ”Teemapuiston kouluttaja” nimikkeellä aiheen
mukaiseen teemapuistoon.

Toimihenkilön toissijainen tehtävä- tai toimialatoive.

Mikäli toimiala johon ensisijaisesti ilmoittautui tulisikin täyteen, toimihenkilö voidaan sijoittaa toissijaiseen
tehtävään tai toiselle toimialalle.

VASTAA NÄIHIN KYSYMYKSIIN, JOS OSALLISTUT LEIRILLE ALLE 18-VUOTIAANA
PALOKUNTANUORENA
Mitä ohjaajien olisi hyvä tietää sinusta koulutuksen onnistumisen kannalta? Onko sinulla esimerkiksi
oppimisvaikeuksia tai liikuntakyvyn rajoitteita?

Tähän kysymykseen vastaaminen on vapaaehtoista. Nuorten yksilöllisiä tarpeita voidaan huomioida paremmin,
kun niistä saadaan ennakkoon tietoa.

Onko kurssilaisella käytettävissään mobiililaite tai tietokone etäkoulutuksiin osallistumista varten
ennen leiriä?
☐Kyllä
☐On käytettävissä palokunnalla
☐Ei
Kaikkien kursseille osallistuvien nuorten tulee vastata tähän kysymykseen. Kysymyksellä kartoitetaan nuorten
osallistumismahdollisuudet ennen leiriviikkoa toteutettaviin etäkoulutuksiin.

*OSALLISTUMISEHDOT
☐Palokuntanuorten leiri Eldis 22 on päihteetön ja syrjinnästä vapaa leiri. Sitoudun kohtelemaan
kaikkia yhdenvertaisesti ja noudattamaan leirin sääntöjä ja ohjeita.

*Henkilötietojen käsittely
☐Annan suostumukseni leiri-ilmoittautumista koskevaan henkilötietojen käsittelyyn. Lue lisää
tietosuojaselosteesta leirin kotisivuilta. (www.palokuntaleirit.fi/tietosuojaseloste)
VALOKUVAUSLUPA
Kuvaamme tapahtumassamme kuva- ja videomateriaalia Eldis 22 -leirin ja
palokuntanuorisotoiminnan viestintä- ja markkinointikäyttöön. Palokuntanuorisotoimintaa kuvataan
mahdollisimman monimuotoisesti, aidosti ja toiminnanläheisesti. Valokuvissa esiintyvät ihmiset
esitetään aina myönteisessä asiayhteydessä.
Kuvia ja videoita käyttävät Finlands Svenska Brand -och Räddningsförbund, Helsingin Pelastusliitto ja
Uudenmaan Pelastusliitto. Kuvat voidaan tallentaa edellä mainittujen liittojen kuva-arkistoihin.
Leirillä otettuja kuvia ja videoaineistoja voidaan käyttää Eldis 22 -leirin ja palokuntanuorisotoiminnan
viestinnässä ja markkinoinnissa, kuten leiritoiminnan sosiaalisen median kanavissa ja nettisivuilla.
Kuva- tai videoaineistoa ei poisteta käytöstä takautuvasti. Mahdolliset kuva- ja videoaineistojen
käyttöä koskevat kysymykset tehdään kirjallisesti viestintäpäällikölle (valtteri.arvonen@eldis22.fi).
*Ymmärrän, että ilmoittautumalla leirille hyväksyn kuvauksen ja kuvien käyttämisen edellä
mainitulla tavalla. / Vahvistan, että ilmoittamaltani alle 18-vuotiaan henkilön huoltajalta on kysytty
kirjallinen suostumus leiri-ilmoittautumiseen, kuvaukseen ja kuvien käyttämiseen edellä mainitulla
tavalla.
☐Kyllä
Lisätietoja

