
Anmalningsblankett
Storfest 2014

Blanketten returneras till kårens Storfest2014 – kontaktperson senast 31.3.2014.  
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt

Storfest2014 samlar scouter till Kouvola för ett veckoslut av skratt, sång och äventyr. Programpunkter erbjuds för 
alla åldergrupper, från vargungar till äldre ledare, roligt kvällsprogram och en präktig scoutparad. (Åldersgrupps- 

programmen går i sin helhet på finska med tolkning till svenska på plats vid behov.)   
Vi vänder upp och ned på Kouvola!

Personuppgifter
Efternamn: Förnamn:

Adress: Postnr och -ort:

Telefon nr (eget): E-post (egen):

Medlemsnummer: Referens kod: (finns på medlemskor- Födelsedatum:

Målsmans/nära anhörigs namn:

Målsmans/ nära anhörigs tfn: Målsmans/ nära anhörigs e-post adress:

(OBS! Kontrollera personuppgifterna noggrant)

Storfest2014 åldersgrupp:
vargunge (över 6år) äventyrsscout spejarscout explorerscout roverscout äldre ledare

Äldre ledare:  deltar du i TG-evenemanget   ja   nej

Övrig information gällande programmet:

Deltar du i söndagens  scoutgudstjänst    allternativa andliga programmet  

Spejarscout:  vill du delta FM i scoutmästerskapstävlingen Valliralli      ja   nej

Jag deltar som handikapp-scout

Ja:  sorsa (and)   varis (kråka)  pöllö (uggla)  närhi (nötskrika)  käki (gök)

Tilläggsavgift för Icke ännu scouter: 5 €

Deltagaravgift: fr-sö 65€ lö-sö 55€ lö-sö utan övernattning 45 € sö 25 €



Du kan behändigt beställa Storfest produkter i samband med din anmälan. Mera produkter finns att beställa i Storfest2014- 
webbshoppen (www.suurjuhla2014.fi)
T-skjorta 15€:      st, stl
Sittunderlag 6€:         st
Armband till Tykkimäki, söndag eftermiddag 15 €:        st

Specialdieter och allergier:

Diet beroende på min religion, vad?  
laktosfri mjölkfri glutenfri vegan vegetarian (lakto-ovo)

Allergier: tomat
äpple
morot
ärter
paprika
kålrot
selleri
potatis

tillredd
tillredd
tillredd
tillredd
tillredd
tillredd
tillredd
tillredd

rå

rå
rå
rå

rå
rå
rå

rå
citrusfrukter fisk soja nötter ägg annat, vad?

Hälsotillstånd: Kryssa för uppgifter gällande ditt hälsotillstånd

Diabetes Epilepsi Astma
Hjärt och kärlssjukdom, vad?
Blödarsjuka, vad?
Rörelse- och stödorganssjukdom, vad?
Mentala hälsotillstånd (nuvarande eller tidigare), vad? 
Synskada Hörselskada
Begränsad rörlighet, vad? 
Annan sjukdom eller åkomma som kräver fortlöpande vård, vad?
Fortlöpande medicinering, vad (medicin, styrka, dos)?

Jag önskar att Storfestens första hjälpen-team tar kontakt med mig före evenemanget
Bifogat finns en redogörelse för de eventuella specialarrangemang som min allergi, sjukdom eller åkomma kräver.

Pollenallergi, vad?
Läkemedelsallergi, vilken?

Kräver din sjukdom hjälp av en ledare-
Jag kan ta min medicin själv 
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ja
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nej

Storfest2014 -produktbeställning

  120cm  130cm  140cm  150cm 

Underskrift:
Egen:Datum och plats

Målsmans:Datum och plats

OBS! Med din underskrift förbinder du dig att under evenemanget uppträda scoutmässigt. Du ger även tillstånd till att du får synas 
på fotografier och videoklipp från evenemanget. Allt bild- och videomaterial kan användas i scoutpublikationer, broschyrer, på 
Internet-sidor och av massmedia.
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