Ansök senast

28.2.2018

Ansökan till FDUV:s läger 2018
Skicka till:
FDUV / Läger
Storalånggatan 60
65100 Vasa

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt. Om ledarna på förhand får bra och utförlig information om lägerdeltagarna kan
de planera lägret så att det blir meningsfullt för alla deltagare.
Uppgifterna behandlas konfidentiellt. Du kan också fylla i
blanketten elektroniskt på fduv.fi/lageransokan.

Läger och kontaktuppgifter
I första hand vill jag delta i (skriv både lägrets namn och datum):

I andra hand vill jag delta i (skriv både lägrets namn och datum):

Namn:

Personbeteckning:

Adress:
Postnummer och -ort:
Telefon:
E-post:
Hemkommun (om annan än boendeort):
Kontaktperson före lägret (namn och telefon):
Kontaktperson under lägret (namn och telefon):

Uppgifter om lägerdeltagaren
Hälsotillstånd. Berätta om ditt hälsotillstånd och eventuell diagnos. Har du kroniska sjukdomar, t.ex. epilepsi?
Har du allergier? Skriv också annat som är viktigt för ledarna att veta om ditt hälsotillstånd.

Specialdiet/matallergi:
Medicinering. Vilket slag av mediciner (t.ex. mot kramp, allergi eller annat) använder du?
Hur tar du medicinen?

Behöver du hjälp med medicinerna (ringa in)?
Dosett bör skickas med till lägret.
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Påminnelse

Tal och kommunikation. Talar du? Förstår du uppmaningar? Använder du tecken, ljud och/eller miner?
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Uppgifter om lägerdeltagaren (forts.)
Rörelseförmåga. Hur är din rörlighet? Behöver du t.ex. hjälp i och ur bussen?

Vilka hjälpmedel tar du med till lägret?
Måltider. Kan du ta mat själv, behöver du hjälp med ätandet, ska maten finfördelas m.m.?

Kläder och hygien. Vad behöver du hjälp med? När du klär på dig? På toaletten? I duschen?

Vanor och beteenden. Har du några särskilda vanor eller beteenden som lägerledarna bör känna till?

Saker. Känner du igen dina egna saker (ringa in)?
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INTE ALLS

Rum och sovande. Har du några särskilda rutiner vid läggdags? Kan du inte dela rum med andra? Varför?

Önskemål om rumskamrat:
Vattenvana. Kan du simma?
Rädslor. Är du rädd för något?
Pengar. Behöver du hjälp med pengar?
Annat som är viktigt att veta om dig. Vilka är dina intressen? Har du varit borta hemifrån tidigare? Aktuella
viktiga händelser? Fortsätt vid behov på separat papper.

Fototillstånd och underskrift
Foto- och filmtillstånd. Jag ger härmed lov till FDUV att använda
foto eller film som tas under lägret i trycksaker och digitala medier (ringa in).

Datum

Underskrift
Namnförtydligande
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