Espoon seurakunnat
Rippikoululaisen henkilötietolomake

Rippikoulun opettajien käyttöön
Hävitetään rippikoulun jälkeen

Huoltajat

Rippikoululainen

Rippikouluryhmän nimi

Sukunimi
Etunimi

Kutsumanimi

Sähköposti

Puhelinnumero

1 Huoltajan nimi

2 Huoltajan nimi

Puhelin

Puhelin

Sähköposti

Sähköposti

Yhteyshenkilö leirijakson aikana jos ei ole huoltaja
Nimi

Puhelin

Oppiminen

Ruokailu ja terveys

Sähköposti

Onko rippikoululaisella eritysruokavalio tai ruoka-aineallergioita?

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Onko rippikoululaisella muita allergioita esim. siitepölyt, lääkeaineet,
yms?

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Onko nuoren terveydentilassa jotain sellaista (esim. diabetes, epilepsia,
masennus) joka saattaa vaikuttaa nuoren osallistumiseen ja siksi
rippikoulun opettajien olisi tärkeä tietää asiasta?

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Onko rippikoululaiselle määrätty lääkkeitä, joita hän käyttää leirin
aikana?

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Millainen on nuoren uimataito?

Huono

Kohtalainen

Saako nuori meloa/soutaa asianmukaisilla välineillä?

Ei

Kyllä

Onko nuorella oppimiseen liittyviä haasteita?

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Muuta tärkeää tietoa ohjaajille.

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Hyvä

Turvallisuuteen liittyvät asiat

Tahdomme keskustella rippikoulun ohjaajan kanssa ja siksi toivomme hänen yhteydenottoaan ennen leirijaksoa.

Espoon seurakunnat

Olemme tutustuneet rippikoulujen turvallisuustiedotteeseen ja sitoudumme sen periaatteisiin ja sääntöihin.
Olemme ilmoittaneet sellaiset rippikoululaisen terveydentilaan vaikuttavat seikat, jotka on rippikoulun turvallisuuden ja sujumisen
kannata tärkeää saattaa rippikoulun ohjaajien tietoon.
Päiväys ja allekirjoitukset
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Espoon seurakunnat
Rippikoululaisen henkilötietolomake

Rippikoulun opettajien käyttöön
Hävitetään rippikoulun jälkeen

Ruokavalio, valitse alapuolelta ja tarkenna tarvittaessa
Vähälaktoosinen

Laktoositon

Maidoton

Kasvisruoka

Gluteeniton

Kypsänä

Raakana

Ruokavalio ja ruoka-aineallergiat

Lisätiedot ruokavalioon:

Ruoka-aine:

Ruoka-aineallergioiden oireet ja hoito:

Muut allergiat:

Terveys

Allergioiden oireet ja hoito:

Terveyden lisätiedot:

Lääkkeet:

Oppiminen

Oppimisen haasteet:

Infoa

Leirillä olemiseen liittyvät tiedot (majoittuminen, peseytyminen, muuta):
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Espoon seurakunnat
Kuvauslupa

Espoon seurakuntien käyttöön
Lomake arkistoidaan

Kuvaus- ja kuvien käyttölupa sekä kuvien säilytyslupa

Kuvausluvan tiedot

Suostumuksellani alaikäisestä lapsestani otettuja, rippikouluun liittyviä valokuvia voidaan julkaista
Espoon seurakuntien verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, kirkko ja kaupunki-mediaperheen
julkaisuissa (pääkaupunkiseudun seurakuntalehdet & lehden verkkosivut), tuottamissamme
printtijulkaisuissa (jutut & kuvituskuvat), sähköisillä screeneillä sekä mainoksissa.
Mainoksia julkaisemme myös muissa kuin kustantamissamme medioissa. Kuvia voidaan luovuttaa
Espoon seurakuntien rippikouluihin liittyvään uutisointiin medialle. Muutoin niitä ei luovuteta
kolmansille osapuolille.
Kuvia voidaan jakaa toimintaamme ja tämän kuvauksen teemoihin liittyen sosiaalisessa mediassa
ylläpitämissämme palveluissa esimerkiksi instagrammissa, twitterissä, facebookissa ja youtubessa.
Kuvia käytetään ensisijaisesti Espoon seurakuntien rippikouluviestinnässä 2020–2023. Tämän jälkeen
osa kuvista arkistoidaan.

Kuvattavan tiedot

Luvan antajan tiedot

Kuvat ja niihin liittyvät skannatut kuvausluvat säilytetään Espoon seurakuntien viestintäpalveluiden
hallinnoimassa sähköisessä kuva-arkistossa. Sen käyttöoikeus on Espoon seurakuntien
viestintäpalveluiden henkilöstöllä.

Annan suostumukseni kuvaamiseen, kuvien julkaisuun ja kuvien säilyttämiseen:
Sukunimi

Etunimet

Sähköposti

Puhelinnumero

Osoite

Postinro ja paikka

Sukunimi

Etunimet

Sähköposti

Puhelinnumero

Osoite

Postinro ja paikka

Allekirjoitukset

Päiväys ja allekirjoitukset
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