19.–22.8.2019 VIRKISTYSPÄIVÄT
ELÄKEIKÄISILLE SINAPISSA

Leiripaikka: Sinapin leirikeskus, Sinapint.74, Kakskerta, Turku
Leirin hinta: 2 hh 105€ / 1 hh 125€
- sisältää bussikuljetukset, leiriohjelman ja täysihoidon
- yhden hengen huonetoiveet vain erityisestä syystä rajallisen
huonemäärän vuoksi
Leirihakemuksia on saatavilla diakoniatyöntekijöiltä
Martinseurakunnassa ja Tuomiokirkkoseurakunnassa.
Hakemus tulee palauttaa ma 27.5.2019 mennessä
postitse osoitteeseen:

Tuomiokirkkosrk, PL 922, 20101 TKU
- kuoreen merkintä ”Diakonialeiri”

tai

diakoniatoimistoon:

tai

diakoniatyöntekijälle

Tuomiokirkkosrk
tai
Martinsrk
Eerikink.1,
Temppelinkatu 1
Tuomiokirkkosrk:n / Martinsrk:n

Leiri on ensisijaisesti tarkoitettu Martinseurakunnan ja
Tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuville. Ensikertalaiset ja
henkilöt, jotka eivät osallistu muille leireille tänä vuonna, ovat
etusijalla. Leirille hakevan tulee pystyä itsenäisesti suoriutumaan
arjen askareista. Leirin puolesta henkilökohtaisen avustajan järjestäminen ei ole mahdollista.
Leirille valituille lähetetään kesäkuun aikana leirikirje,
jossa on tarkemmat tiedot leiristä; varusteista, ohjelmasta ja
leirikuljetuksesta. Kirjeen mukana on maksuohje leirin
osallistumismaksusta. Maksamalla leirimaksun eräpäivään
mennessä vahvistetaan leiripaikka.
Lisätietoja:
diakoni Jan Hirvilahti, p. 040 – 341 7415 (Martinsrk) tai
diakoni Sofia Niskanen, p. 040 – 341 7582 (Tuomiokkosrk)

HAKEMUS ma 19. – to 22.8.2019 Eläkeläisten virkistyspäivät,
Sinapin leirikeskus
Hakemus tulee palauttaa ma 27.5.2019 mennessä:
postitse osoitteeseen:
tai
diakoniatoimistoon:

HAKIJAN TIEDOT:

Tuomiokirkkosrk, PL 922, 20101 TKU
- kuoreen merkintä ”Diakonialeiri”
Tuomiokirkkosrk
Eerikink.1,

tai

Martinsrk
Temppelinkatu 1

(Hakemus saap pvm. _______________________ / työntekijä täyttää)

Nimi:_________________________________ Syntymäaika: ____.____._________
Osoite:________________________________ Postinumero:____________ TURKU
Puhelin: __________________________
Oletteko aiemmin ollut srk:n järjestämällä leirillä?

minä vuonna
Kyllä _______________
Ei

Oletteko tänä vuonna jonkun toisen tahon
järjestämällä leirillä, kuntoutuksessa, tms.

Kyllä
Ei

Lähiomaisen yhteystiedot (ei leirillä olevat) - nimi ja puhelin:
_______________________________________________________________________________________

KULJETUSTIEDOT ja MAJOITUSTOIVEET:
Osallistutko yhteiskuljetukseen?

Kyllä

En

Toivomus majoituksesta:
kahden hengen huone – 105€ /hlö
1 hengen huone – korotettu leirimaksu 125€ /hlö
Mistä syystä tarvitsette yhden hengen huoneen?
__________________________________________________________________________
Tarvitsen liinavaatepaketin (lakanat ja pyyhkeet) 9€
- huonetoveritoivomus / olen sopinut alustavasti huonekaverista
(alleviivaa oikea vaihtoehto)

Huonekaverin nimi:
______________________________________________
Muut toivomukset (esim. Inva - wc):_______________________________________
Täytä myös hakemuksen toinen puoli;

käännä

TERVEYSTIEDOT:
Yleiskunto:

Missä toimissa tarvitsette apua?

Käyttämänne apuvälineet:
Ruokavalio / allergiat:

Erityiset sairaudet, jotka voivat aiheuttaa kohtauksia tai
hoitotoimenpiteitä:

Säännöllisesti käyttämänne lääkkeet – tarvittaessa liitteeksi erillinen
lääkelistaus ja annosmäärät

VALOKUVAUSSUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS:
Kyllä

Ei

Saako sinusta ottaa leirillä valokuvia?
Saako sinusta otettuja kuvia käyttää srk:n kotisivuilla
tai srk:n julkaisuissa, esim. sosiaalisessa mediassa?
Leirillä toimin annettavien turvallisuusohjeiden mukaisesti, erityisesti
saunomisen, uinnin ja leirikeskuksen alueelta poistumisen osalta.
Päiväys: ______________ Allekirjoitus:_____________________________________
Hakemuslomakkeen tietoja tarvitaan jokaisen oman ja kaikkien yhteisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti.
Lomakkeet säilytetään kaksi vuotta, tai erityisen tarpeen sattuessa pidempään, ja
tuhotaan sen jälkeen.

