INFOFICHE BIVAK 2021 - MOL
Om met de juiste en nodige informatie van onze leden op bivak te vertrekken, vragen we jullie om deze infofiche in te
vullen. Hierbij is het belangrijk om volledig te zijn en alle informatie die gedurende het bivak belangrijk kan zijn mee te
geven. In het kader van de privacywet, kunnen wij u garanderen dat de gegevens enkel gebruikt worden in het belang van
uw dochter. Dit wil zeggen dat de gegevens niet worden doorgegeven en na het chirokamp vernietigd worden.
Wij vragen jullie om deze infofiche af te drukken en ingevuld én ondertekend in één van deze brievenbussen te steken:

Hof ter Wilderlaan 92 - 1851 Humbeek
Nachtegaallaan 2 - 1851 Humbeek
PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN UW DOCHTER
voornaam
naam
geboortedatum
geboorteplaats
adres
groep van uw dochter

LEIDING (+18)

BIEKES (1ste en 2de leerjaar)

TIPPERS (1ste en 2de middelbaar)

SPEELCLUB (3de en 4de leerjaar)

TIPTIENS (3de en 4de middelbaar)

KWIKS (5de en 6de leerjaar)

ASPIRANTEN (5de en 6de middelbaar)

OUDER 1

naam
gsm-nummer
e-mail

OUDER 2

naam
gsm-nummer
e-mail

KAARTJES OM OP KAMP TE SCHRIJVEN
kostprijs voor kaartje + postzegel is € 1,50.
Ik stort het overeenstemmende bedrag samen met het inschrijvingsgeld.
AANGEPASTE MAALTIJDEN
Heeft uw dochter aangepaste maaltijden nodig (bvb. vegetarisch, lactosevrij, …)
Indien ja stort ik € 15,00 extra, samen met het inschrijvingsgeld.
SOCIALE MEDIA
Mogen er foto's van uw dochter op sociale media geplaatst worden ?
JA

NEEN

AANTAL

JA
NEEN

MEDISCHE FICHE
GELIEVE VOLLEDIG EN CORRECT TE ANTWOORDEN
Alle nodige medicatie dient op 21 juli te worden afgegeven in een gesloten zakje met vermelding van 'NAAM + GROEP +
INDICATIE + DOSIS + FREQUENTIE'. Dit zakje zal je bij het brengen van uw dochter naar de kampplaats, kunnen deponeren
in een bak per groep.
Indien medicatie zonder medeweten van de leiding wordt meegegeven en ingenomen, kunnen wij hiervoor geen enkele
verantwoordelijkheid dragen.
BEHOORT UW KIND TOT EEN RISICOGROEP ?
zie lijst in bijlage of op site

JA
NEEN

INDIEN JA
attest dokter in bijlage
attest dokter wordt zo snel mogelijk bezorgd
HUISARTS

naam
telelefoonnummer

BLOEDGROEP VAN UW DOCHTER
A+

B+

AB+

A-

B-

AB-

O+

O-

ONBEKEND

VROEGERE ZIEKTEN EN/OF HEELKUNDIGE INGREPEN

WERD UW KIND GEVACCINEERD TEGEN TETANUS ?
JA

NEEN

ZO JA, IN WELK JAAR ?
KAN UW DOCHTER ZWEMMEN ?
JA

NEEN

Leiding mag - met uitzondering van EHBO - geen medische handelingen uitvoeren op eigen initiatief. Zonder toestemming
van de ouders mogen ze zelfs geen lichte pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals PERDOLAN,
DAFALGAN of ASPIRINES.
WIJ GEVEN DE TOESTEMMING AAN DE LEIDING OM BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN ONZE DOCHTER EEN DOSIS VIA DE
APOTHEEK VRIJ VERKRIJGBARE PIJNSTILLENDE OF KOORTSWERENDE MDICATIE TOE TE DIENEN.
JA

NEEN

HEEFT UW DOCHTER LAST VAN EEN BEPAALDE ZIEKTE, ALLERGIE, INTOLLERANTIE, GEDRAGSSTOORNIS ? (bvb. Astma,
slaapwandelen, bedwateren, …)

ZO JA, WAT MOET ER GEBEUREN IN GEVAL VAN NOOD ? GEEF ENKEL KLEINE DINGEN OP. BIJ ERNSTIGE GEVALLEN WORDT
SOWIESO EEN ARTS GERAADPLEEGD OF NAAR HET ZIEKENHUIS GEGAAN.

ANDERE NUTTIGE INLICHTINGEN ?

Door onze dochter in te schrijven voor het kamp, bevestigen wij voldoende geïnformeerd te zijn over de voorwaarden, en
deze te erkennen en te respecteren.
datum:

HANDTEKENING OUDERS

