
Ilmoittautumislomake
Suurjuhla 2014

Lomake palautetaan lippukunnan Suurjuhla2014 –yhteyshenkilölle 31.3.2013 mennessä. 
Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia.

Suomen partiolaisten Suurjuhla2014 kokoaa partiolaiset Kouvolaan nauramaan, laulamaan ja seikkailemaan vii-
konlopuksi. Tarjolla on ikäkausittaisia ohjelmaa sudenpennuista aikuisiin. Iltajuhlassa, pääjuhlassa ja sunnuntain 

partioparaatissa juhlitaan koko 10 000 hengen voimin! 
Laitetaan Kouvola sekaisin! 

Henkilötiedot:
Sukunimi: Etunimi:

Postiosoite: Postinumero ja -paikka:

Puhelinnumero (oma): Sähköpostiosoite (oma):

Jäsennumero: Ilmoittautumistunnus: (löydät jäsenkortista) Syntymäaika:

Huoltajan/lähiomaisen nimi:

Huoltajan/lähiomaisen puhelinnumero: Huoltajan/lähiomaisen sähköpostiosoite:

(Huoltajan, jonka tavoittaa tapahtuman aikana!)

Suurjuhla2014 ohjelmavalinta:
sudenpentu (yli 6v) seikkailija tarpoja samoaja vaeltaja aikuinen

Johtaja: osallistutko Ko-Gi tapahtumaan klo 13.30   ei   kyllä, 

Ohjelman lisätiedot:

Osallistun sunnuntaina  partiojumikseen   muuhun aatteelliseen ohjelmaan 

Tarpoja: haluaisitko osallistua partiotaitojen SM-kisaan Valliralliin      kyllä  ei

Olen sisu-partiolainen

mikä lintu:  sorsa   varis   pöllö  närhi  käki

ei-partiolaisen lisämaksu (vakuutus): 5 €

Osallistumismaksu: pe-su 65€ la-su 55€ la-su ilman yöpymistä 45 € su 25 €

osallistutko nuorisotyön seminaariin ”Partionjohtajuus polttopisteessä” klo 10-12? kyllä ei



Tilaa kätevästi itsellesi Suurjuhlan ilme! Lisää tuotteita saatavilla Suurjuhlan nettikaupasta kevään aikana (www.suurjuhla2014.fi)
T-paita 15€:    kpl, koko
Istuinalusta 6€:         kpl
Tykkimäen huvipuistoranneke sunnuntai-iltapäivälle 8.6.2014 15 €:         kpl

Erityisruokavaliot ja ruoka-allergiat:

uskontoon perustuva ruokavalio, mikä?  
laktoositon maidoton gluteeniton vegaani kasvissyöjä (lakto-ovo)

Ruoka-aineallergiat: tomaatti
omena
porkkana
herne
paprika
lanttu
selleri
peruna

kypsä
kypsä
kypsä
kypsä
kypsä
kypsä
kypsä
kypsä

raaka

raaka
raaka
raaka

raaka
raaka
raaka

raaka
sitrukset kala soija pähkinä kanamuna muu, mikä?

Terveydentila: Merkitse rasti ruutuun terveydentilaasi koskevat kohdat.

Diabetes Epilepsia Astma
Sydän- ja verisuonisairaus, mikä?
Verenvuototauti, mikä?
Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, mikä?
Mielenterveyden häiriö (nykyinen tai aiempi), mikä? 
Näkövamma Kuulovamma
Liikuntarajoite/-este, mikä? 
Muu jatkuvaa hoitoa vaativa sairaus tai vamma, mikä?
Säännöllinen lääkitys, mikä (lääke, vahvuus, annostelu)?

Pyydän Suurjuhlan lääkinnän yhteydenottoa ennen tapahtumaa
Lähetän selvityksen tarvitsemastani erityisjärjestelyistä osoitteeseen ”laakinta@suurjuhla2014.fi”

Siitepölyallergia, mikä?
Lääkeaineallergia, mikä?

Tarvitsetko johtajan apua
Osaan ottaa lääkkeen itse

kyllä
kyllä

ei
ei

Suurjuhla2014-tuotetilaukset

  120cm  130cm  140cm  150cm 

Allekirjoitukset: (alle 18-vuotiaalta myös huoltajan allekirjoitus)

Oma:Aika ja paikka

Huoltaja:Aika ja paikka

HUOM! Allekirjoituksellasi sitoudut käyttäytymään tapahtumassa partiomaisesti sekä annat luvan video- ja valokuvaamiseesi ta-
pahtuman aikana. Kuvattuja video- ja valokuvamateriaalia voidaan käyttää partion omissa julkaisuissa, esitteissä ja internet-sivuilla 
sekä yleisissä tiedotusvälineissä.
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