
Jäseneksi ilmoittautumislomake

Haluan tulla mukaan partiotoimintaan!  

Puhuttelunimi  ja  Sukunimi 

Syntymäaika:  ( ei sotu )

Osoite:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Uimataito: (alle vai yli 50m)

Ruoka-aineallergiat:

Partiolippukunta Nummen Samoojat ry
Metsätalontie 2
 03850 Pusula 
Niko Mikkola 050 5014578
www.nummensamoojat.partio.net

Äidin Sähköposti:

Isän Sähköposti

Isän Puhelinnumero

Äidin Puhelinnumero:

Haluan samaan ryhmään ............ kanssa:

Isän Nimi:

Jotain muuta erikoista* :

Äidin nimi:

Koulu  ja Luokka:

Samassa perheessä muita partiolaisia :

Alle 18 vuotiaasta täytettävä myös alla olevat kohdat :

Jotain muuta erikoista tarkoittaa sellaisia asioita, joita laumanjohtajan tai vartionjohtajan olisi hyvä tietää lapsesta  
esimerkiksi retkien aikana. Tällaisia asioita voisivat olla esimerkiksi:  ADHD ,tai joku muu diagnoosi,  
epilepsia, sokeritauti, ampiaisenpistoallergia, muu paha allergia.  
  
Lapsen ja koko lauman tai vartion turvallisuuden  kannalta on tärkeää, että johtajat tietävät tällaiset asiat. 
  
Tämä lomake tulostetaan ja toimitetaan LIPPUKUNNAN SIHTEERILLE, lippukunnanjohtajalle, laumanjohtajalle, 
vartionjohtajalle, Sammolle, Valtermannille tai Akelalle. 
  
Lippukunnan sihteeri on: 
  
Tuija Oksanen 040 865 3254 Kulma 5 09630 Koisjärvi   
tuija.oksanen@elisanet.fi 
  
  

Tervetuloa Nummen Samoojiin. 
  
Parempi kuin hippu kultaa se on meidän lippukunta Kaikki mitä halajat Nummen Samoojat!
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Alle 18 vuotiaasta täytettävä myös alla olevat kohdat :
Jotain muuta erikoista tarkoittaa sellaisia asioita, joita laumanjohtajan tai vartionjohtajan olisi hyvä tietää lapsesta 
esimerkiksi retkien aikana. Tällaisia asioita voisivat olla esimerkiksi:  ADHD ,tai joku muu diagnoosi, 
epilepsia, sokeritauti, ampiaisenpistoallergia, muu paha allergia. 
 
Lapsen ja koko lauman tai vartion turvallisuuden  kannalta on tärkeää, että johtajat tietävät tällaiset asiat.
 
Tämä lomake tulostetaan ja toimitetaan LIPPUKUNNAN SIHTEERILLE, lippukunnanjohtajalle, laumanjohtajalle,
vartionjohtajalle, Sammolle, Valtermannille tai Akelalle.
 
Lippukunnan sihteeri on:
 
Tuija Oksanen 040 865 3254 Kulma 5 09630 Koisjärvi  
tuija.oksanen@elisanet.fi
 
 
Tervetuloa Nummen Samoojiin.
 
Parempi kuin hippu kultaa se on meidän lippukunta Kaikki mitä halajat Nummen Samoojat!
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