Chiro Heilig Kruis: klein kamp 2017
Beste ouders,
In navolging van onze korte infosessie omtrent Klein Kamp, volgt hier nog eens een concrete oplijsting
van alle praktische zaken:

Vertrek en terugkomst
De leden worden op vrijdag 17 maart om 18u30 verwacht op de chiro (Lange Minnestraat 61a). We
vertrekken met de wagen omstreeks 18u45 richting Kamphuis Chikabo te Lommel. Graag vragen wij
om de leden thuis nog van een avondmaaltijd te voorzien, daar wij ginds geen avondeten meer
nuttigen. Onze terugkeer staat gepland op zondag 19 maart en dit omstreeks 18u. Indien we door
onvoorziene omstandigheden (file e.d.) niet tijdig zouden arriveren, houden wij jullie op de hoogte.
Houd dus zeker onze Facebookpagina en jullie gsm in de gaten!

Benodigdheden
✓ Veldbed / luchtmatras / …
✓ Slaapzak + kussen (+ deken)
✓ Speelkledij (mag vuil worden)

✓ Reservekledij
✓ Regenjas
✓ Toiletgerief

✓ Zwemgerief
✓ Medicatie indien nodig
✓ Goed humeur

Kostprijs
De kostprijs voor het Klein Kamp te Lommel bedraagt €45 per lid. Dit omvat het vervoer heen en terug,
het verblijf, alle geplande activiteiten en elke maaltijd met liefde bereid door de kookploeg. Graag
zouden wij dit bedrag overgeschreven zien op volgend rekeningnummer: BE17 – 7370 – 3155 – 1921
met vermelding: Klein Kamp – naam lid – groep lid en liefst uiterlijk tegen zondag 12/03. Zo kunnen
wij een gerichte schatting maken van het aantal leden dat deelneemt aan dit verkorte bivak.

Adres
Kamphuis Chikabo
Oude Diestersebaan 1a
3920 Lommel

Vragen?
Bij verdere vragen mag u zich steeds wenden tot hoofdleider Glenn (0494 84 60 27), ons contacteren
via Facebook (www.facebook.com/chiroheiligkruis) of een mail sturen (chiroheiligkruis@gmail.com).
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve dit strookje samen met de medische fiche op de volgende pagina ingevuld mee te geven bij
vertrek. Dit strookje geeft aan of u als ouder een bezoek van de leiders wenst i.v.m. het zomerbivak.
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
□
□

Ja, ik wens later een bezoek van de leiding om meer info te geven over het zomerbivak.
Neen, mijn zoon is al voldoende geroutineerd dus dergelijk bezoek is niet langer nodig.

INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART

Met deze Individuele Medische Steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun
kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

Als je ’t mij vraagt:

CHIRO

LET OP!

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend:
- ISI+-kaart of identiteitskaart
- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds
Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek.

IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND
Naam.......................................................................................................................................................................................................................
Voornamen...........................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum .................................................................................................................................................................................................
Straat en nummer..............................................................................................................................................................................................
Postcode en gemeente....................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer.....................................................................................................................................
Gsm-nummer ouders/voogd.........................................................................................................................................................................
Wie contacteren wanneer ouders niet te bereiken zijn?
Naam:......................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer:....................................................................................................................................

MEDISCHE GEGEVENS
Naam en telefoonnummer huisarts............................................................................................................................................................
Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen..............................................................................................................................................
Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?

Ja, in het jaar .......................... ............................

Nee

Uw kind lijdt aan:
astma

slaapwandelen

allergie voor bepaalde stoffen

bedwateren

suikerziekte

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

epilepsie

allergie voor bepaalde

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

hartkwaal

voedingsmiddelen ..................................

hooikoorts

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

geneesmiddelen ......................................

huidaandoening

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

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

reuma

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

Chirojeugd-Vlaanderen vzw
		 Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
[ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62
[ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

allergie voor bepaalde

andere

Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties?
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet?
Ja, namelijk:....................................................................................................................................................................................................
Neen
Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?
Ja

Nee

Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel?...........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
Is uw kind vlug moe?
Ja

Nee

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd?
Ja

Nee

Kan uw kind zwemmen?
Ja

Nee

Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte
pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor
dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis via de apotheek
vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen: *
Ja

Nee

* Gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang

ANDERE INLICHTINGEN
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de
leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren.
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn
Voornaam en naam
Datum
Handtekening

