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Huoltaja täyttää yhdessä rippikoululaisen kanssa
Nuoren nimi

Henkilötunnus       Puhelinnumero

Lääkeaineallergiat

Muut allergiat ja sairaudet ja niihin liittyvä lääkitys Rippikoululaisella ei saa olla mukana reseptilääkkeitä, joita ei ole
mainittu tietolomakkeessa. Jos tiedot muuttuvat, ilmoita muuttuneet tiedot rippikoulun vastaavalle työntekijälle.

Nuorelle saa antaa reseptivapaata lääkettä tarvittaessa kyllä   ei

Erityisruokavalio ja ruoka-aineallergiat on   ei ole
Erittele ruokavaliotiedot tarkasti esim. vähälaktoosinen/täysin laktoositon, raaka/kypsennetty

Uimataito
Mikäli nuori on alle 16-vuotias, saako hän käyttää viestimiseen WhatsApp –sovellusta?    kyllä        ei

Saako kuvia tai videoita, joissa nuori on tunnistettavissa julkaista sosiaalisessa mediassa?  kyllä        ei
Saako kuvia tai videoita, joissa nuori on tunnistettavissa julkaista nettisivuillamme tai muussa viestinnässä?  kyllä        ei
Huoltaja täyttää
Huoltajan nimi

Puhelinnumero, josta tavoittaa leirin aikana

Kerro rippikouluun osallistuvasta nuoresta muutamalla sanalla:

Muuta, mitä ohjaajien olisi hyvä tietää rippikoulun onnistumisen kannalta, kuten oppimisvaikeudet, kriisit perheessä tms.

Allekirjoittamalla annan lapselleni luvan osallistua Kannelmäen seurakunnan rippikouluun.
Olen myös lukenut kääntöpuolelta rippikoulun säännöt ja käynyt ne läpi yhdessä rippikoululaisen kanssa.

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus
Allekirjoittamalla nuori sitoutuu rippikoulun sääntöihin.

Päiväys ja nuoren allekirjoitus

Luethan tietolomakkeen täyttöohjeet huoltajan kirjeestä ennen täyttämistä. Lomake on luottamuksellinen ja tulee
ainoastaan rippikoulun ohjaajien käyttöön. Lomake hävitetään rippikoulun päätyttyä.
Lomake palautetaan Startti-iltaan 4.3. tai viimeistään vanhempaintapaamiseen 28.5.
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Kannelmäen seurakunnan rippikoulujen ja leirijakson säännöt

Ø Rippikoulun ohjaajien ohjeita on noudatettava.
Ø Leirikeskuksen alueelta ei saa poistua ilman ohjaajan lupaa.

Ø Leirikeskuksissa on öisin noin yhdeksän tunnin hiljaisuus, jotta jokaisella (myös leirikeskuksen

naapurustolla) olisi mahdollisuus rauhallisiin yöuniin.
Ø Noudatamme riparilla hyviä tapoja, esimerkiksi kiinnitämme huomiota kielenkäyttöön, siivoamme

jälkemme, sisään tullessa jätämme kengät siististi eteiseen, tervehdimme ja sanomme kiitos.
Ø Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista. Olemme kaikki persoonallisia ja ainutlaatuisia, joten

annamme jokaisen olla oma itsensä.
Ø Energiajuomat ovat kiellettyjä toiminnassamme. Ne on todettu haitalliseksi kasvaville lapsille ja leireillä

saa riittävästi energiaa viisi kertaa päivässä tarjoiltavasta ruuasta.
Ø Omaa musiikkia voi halutessaan kuunnella vapaa-ajalla kuulokkeilla. Yhteisissä tiloissa kuunneltavasta

musiikista ja sen äänenvoimakkuudesta päätetään yhteisesti.
Ø Puhelimia, tabletteja ja muuta mahdollista viihde-elektroniikkaa käytetään vain vapaa-ajalla. Yöaika ei

ole kuitenkaan tarkoitettu kännykän tai tabletin käyttämiseen. Jos yöaikana mobiililaitteiden käytöstä

muodostuu ongelmia, niin keräämme ne yön ajaksi ohjaajien haltuun.
Ø Kamerat pidetään taskussa yhteisten iltaohjelmien aikana. Mahdolliset valokuvat ja videot kuvataan

iltaohjelmien aikana vain seurakunnan kameralla, jotta jokainen saa heittäytyä mukaan leikkeihin

pelkäämättä päätyvänsä tahtomattaan nettiin hassun videon tähtinäyttelijäksi.
Ø Muuna aikana valokuvia ja videoita voi omilla laitteilla ottaa, kunhan muistaa kysyä luvan kuvattavalta,

eikä julkaise kenestäkään kuvia tai videoita ilman lupaa.
Ø Riparimme ovat päihteettömiä. Päihdeasioissa olemme yhteydessä aina huoltajaan, sekä tarvittaessa

lastensuojeluviranomaisiin ja poliisiin.
Ø Kannelmäen seurakunta ei ole vastuussa rippikoululaisen henkilökohtaisista tavaroista.
Ø Kannelmäen seurakunta ei korvaa rippikoululaisen tahallaan aiheuttamia vahinkoja.
Ø Rippikoululaiset on vakuutettu tapaturmien varalta.

Mikäli rippikoululainen ei pysty sitoutumaan leirin sääntöihin, voidaan hänet lähettää leiriltä kotiin huoltajan
kustannuksella.


