
CHIRO JOCHIHE (MJ/0309)
INSCHRIJVINGSFICHE BIVAK
Met deze indivividuele inschrijvings�che geven ouders alle noodzakelijke gegevens over hun kind 
aan de Chiroleiding. De volgende gegevens worden gebruikt om het kind te verzekeren tegen 
ongevallen, ouders te informeren en de leiding voldoende informatie te verstrekken om de Chirower
-king vlot te doen verlopen. Medische informatie wordt door de leiding bewaard en dus niet doorge-
geven, tenzij aan medische hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om daar 
vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan de kookploeg.

Gegevens van de ouders + extra contactpersoon

Chiro Jochihe

[E-mail]
[Site]

[IBAN]

Lindelei 201 | 2620 Hemiksem
groepsleiding@chirojochihe.be
www.chirojochihe.be
BE43 7331 1602 8501

Gegevens van het lid

gewoon / vegetarisch / halal / 

Medische gegevens
Is uw kind allergisch aan bepaalde voedingsmiddelen?

Is uw kind allergisch aan bepaalde geneesmiddelen?

Is uw kind allergisch aan bepaalde sto�en?

Naam en telefoonnummer huisarts

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen

Lijdt uw kind aan een van volgende aandoeningen?

Wat moet de leiding zeker weten? Wat in noodsituaties?

Ja, in het jaar Nee

astma bedwateren epilepsie hartkwaal hooikoorts

huidaandoening reuma slaapwandelen suikerziekte



Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen
innemen? Zoja: welke, wanneer en hoeveel?

Kan uw kind zwemmen?

Is uw kind vlug moe?

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

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

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

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan ons een kind een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare 
pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen*:

Wij geven aan de leiding toestemming om na het kamp foto’s van uw kind op internet te plaatsen met als doel de foto’s die op 
kamp getrokken werden, te bezorgen aan de ouders:

* Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 12.09.2009 - Aanpak van koorts/Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de verwerking ervan.

Datum: 

Handtekening(en)

Uw kind is pas ingeschreven voor ons kamp wanneer het bedrag van 130 euro (110 euro vanaf het 2e kind) op het 
rekeningnummer BE43 7331 1602 8501 is gestort met mededeling  “Bivak + naam kind + afdeling”.

In te vullen bij binnenbrengen van bagage
Ondergetekende verklaart dat het hiervoor vermelde kind:
 
•  niet ziek is en geen ziektesymptomen had in de voorbije vijf dagen. Ziektesymptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus,
    koorts, diarree en moeilijk ademen.

•  niet tot een risicogroep behoort OF dat de ziekte door medicatie onder controle is en een doktersattest voorgelegd kan  
   worden waarin de arts deelname toelaat.

Datum: 

Handtekening(en)


