PALUN KLEEBI SIIA
OMA FOTO
Balti Jamobree 2015 „Muistsed mängud“
Eel‐laager: 10.‐13.07.2015
Laager: 14.‐19.07.2015
Järel‐laager: 20.‐22.07.2015
See ankeet tuleb täidetuna saata Eesti Skautide Ühingu
Postiaadressile “PK 260, Tallinn 10503”
Digiallkirjastatud ankeedid ‐ registreerimine@skaut.ee
Palun täita trükitähtedega ja märkida ristiga sobiv valik
OSALEJA REGISTREERIMISLEHT‐TERVISEANKEET
Eesnimi
Perenimi
Vanus laagri ajal
Sünniaeg
Organisatsioon
Üksus
Elukoha sissekirjutus (märgi KOV nimi)
Üksuse juhi nimi ja tel. nr*
1. Seadusliku esindaja nimi ja tel. nr*
2. Varukontakti nimi ja tel. nr
Kas sa oled allergiline mõnele toiduainele, ravimile,
Jah
putukahammustusele? Kui jah, siis kirjuta millele
allergiline oled ja millist rohtu seetõttu tarvitad.
Laagri programmis on ujumine, ronimine, pallimängud
Jah
jpm. Kas põed kroonilisi haigusi vms, mis võiksid
takistada täielikku osavõttu laagri programmist? Kui jah,
palun selgita.
Kas kasutad regulaarselt ja võtad laagrisse kaasa
ravimeid? Kui jah, palun täpsusta.
Kas ravimite hoidmiseks on vajalik külmkapp?

Jah

Kas vajad erimenüüd (sh taimetoit)? Kui jah, siis palun
täpsusta. Millist liiki taimetoitlane oled?

Jah

N

Klõpsa kastil, et
laadida siia oma
foto.
Sobivad kõik pidid,
kus osaleja nägu on
selgelt nähtav ja isik
äratuntav.

M

Jah

OSALEJA NÕUSOLEK:
Kinnitan eelpool toodud andmete õigsust ja olen nõus andmete käitlemisega vastavalt kehtivale
isikuandmete kaitsele. Turvalisuse ja korra tagamiseks täidan laagris olles laagri juhtkonna või
turvameeskonna poolt antavaid juhiseid ja korraldusi ning järgin igapäevaselt laagri reegleid. Samuti
kinnitan, et ei võta laagrisse kaasa ja ei tarbi kohapeal alkohoolseid ega narkootilisi aineid. Nõustun
korraldajate poolt laagris tehtavate piltide ning videomaterjali avaldamisega ESÜ ja EGL
kommunikatsioonivahendites ja kolmandate isikute teabevahendites.
Täitmise kuupäev:
Osaleja NIMI ja allkiri:
LAPSEVANEMA/HOOLDAJA NÕUSOLEK (vajalik alla 18‐aastase osaleja puhul):
Kinnitan eelpool toodud andmete õigusust. Lapsevanemana/hooldajana olen nõus lapse laagris
osalemise ning eelpool toodud andmete käitlemisega vastavalt kehtivale isikuandmete kaitse
seadusele. Nõustun korraldajate poolt laagris tehtavate piltide ning videomaterjali avaldamisega ESÜ
ja EGL kommunikatsioonivahendites ja kolmandate isikute teabevahendites.
Täitmise kuupäev:
Lapsevanema/hooldaja NIMI ja allkiri:

*Vajalik alla 18‐aastase osaleja puhul

