INSCHRIJVING + MEDISCHE FICHE
KLJ KAMP TE GOOIK VAN 21/07/2019 TOT 31/07/2019
Gegevens kind:
Naam:…………………………………………………………………………………………………….
Groep: + ……
Adres: ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Geboortedatum: ……../……../……….

Gegevens contactpersoon:
Telefoonnummer thuis:…………………………………………………………………………………
GSM nummer ouders: …………………………………………………………………………………
2e telefoonnummer bij afwezigheid ouders: …………………………………………………………
Op naam en adres van:

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Medische gegevens:
Naam huisarts: …………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer huisarts: …………………………………………………………………………….
Naam ziekenfonds: ………………………………………………………………………………….....
Te nemen medicatie tijdens de kampperiode:
Naam geneesmiddel

Aantal keer per dag

Hoeveel?

Medicatie te bewaren door de leiding, of bewaar je ze zelf?
……………………………………………………………………………………………………………
Allergie voor:
-

Geneesmiddelen?

………………………………………………………………………….

-

Andere producten?

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….................
Bloedgroep: ……………………………………………………………………………………………..
Laatste inenting tetanus: ……../……../……….

-

Heb je last van reisziekte?
Heb je last van bedwateren?
Heb je last van epilepsie?

JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE

-

Heb je last van hooikoorts?
Heb je last van astma?

JA/NEE
JA/NEE

-

Heb je last van andere lichamelijke aandoeningen?
JA/NEE
Zo ja, welke?
……………………………………………………………………………………………………

Mag de leiding in geval van problemen een andere dokter dan de huisarts raadplegen?
JA/NEE
Mag de leiding in geval van problemen en indien zij dit nodig achten medicatie geven?
JA/NEE
Zijn er andere dingen in verband met je gezondheid die belangrijk zijn om te weten?
Zo ja, welke?
JA/NEE
………………………………………………….………………………………………………………...
Kan je deelnemen aan alle activiteiten, aangepast aan de leeftijd? (Bv. sport, spel, tochten,
zwemmen, …) Indien nee, welke niet?
JA/NEE
……………………………………………………………………………………………………………
Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die je wil meegeven?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Deelname voor: heel kamp – halfkamp deel 1 (21 t.e.m. 26 juli) – halfkamp deel 2 (26 t.e.m. 31 juli)
(Schrappen wat niet past)

Betaalmethode: Cash – Overschrijving*

(Schrappen wat niet past)

* (op BE43 7332 0115 5701 met vermelding van naam en groep kind)

Ik, …………………………………………………………………..……, geef de toelating dat mijn
zoon / dochter, ……………………………………………………………, meegaat op KLJ-kamp
van ….. juli 2019 tot …. juli 2019.
Ik geef toestemming, dat de leiding foto’s neemt van mijn zoon/dochter en deze
publiceert op de KLJ-website en/of Facebookpagina.
Datum en handtekening ouders :

