Ilmoittautuminen kerhoon
2020-2021
Pihtiputaan seurakunnan varhaisnuorten kerhot alkavat syyskuun alussa.
Seurakunta tarjoaa 7-13 -vuotiaille kerhotoimintaa joka viikko. Koulujen loma-aikoina kerhot eivät
kokoonnu. Kerhoja ohjaavat seurakunnan toiminnassa mukana olevat nuoret. Kerhot ovat maksuttomia.

Kerhot 2020-2021
•
•
•
•

Sählykerho (1.-3.-luokkalaisille)
Sählykerho (4.-6.-luokkalaisille)
Puuhakerho (1.-3.-luokkalaisille)
Varkki-ilta (4.-6.-luokkalaisille)

aika
ma klo 15.30-16.15
ma klo 16.15-17.00
to klo 16.30-17.30
to klo 18.00-19.00

paikka
Pihtipudas-sali
Pihtipudas-sali
Sallilan alakerta
Sallilan alakerta

Sählykerhot ma 7.9. alkaen
Sählykerhoille on varattu koko Pihtipudas-sali maanantaisin. Ota sählykerhoon mukaan juomapullo ja sisäpelikengät. Kerhossa
on turvallisuussyistä käytettävä suojalaseja. Jos sinulla on omat suojalasit ja sählymaila, ota ne mukaan. Seurakunnan mailat ja
suojalasit ovat myös käytettävissä.

Puuhakerho / Varkki-ilta to 3.9. alkaen
Tule mukaan askartelemaan ja kokkailemaan, pelailemaan ja puuhailemaan yhdessä. Ohjelmaa voidaan muokata osallistujien
toiveiden mukaan.

Ilmoittautuminen kerhoihin
Kerhoihin ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake. Lomake löytyy seurakunnan kotisivuilta
pdf-muodossa. Ilmoittautumislomakkeen voi saada myös kerhosta.
Huoltaja voi tehdä ilmoittautumisen
-

Paperisesti: Täytä ilmoittautumislomake ja palauta se kerhoon. Lomake löytyy
www.pihtiputaanseurakunta.fi/tule-mukaan/nuorille/varhaisnuoriso
Sähköisesti: Lähteä ilmoittautumistiedot tai liitteenä täytetty lomake osoitteeseen
maria.pirttinen@evl.fi
Puhelimitse: Lähetä tekstiviestillä ilmoittautumistiedot numeroon 044-7844425

Vastaanotetuista kerhoilmoittautumisista lähetetään vahvistusviesti.
Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään vain kerhoon liittyvässä työssä ja
ilmoittautumistiedot hävitetään kerhokauden päätteeksi kesäkuussa 2021.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Maria

Pirttinen

Nuorisotyönohjaaja
044 784 4425
maria.pirttinen@evl.fi

Ilmoittautuminen kerhoon
2020-2021

Huoltaja täyttää:
Lapsi ilmoittautuu (merkitse yksi tai useampi vaihtoehto)
Sählykerhoon (1.-3.-luokkalaisille) ma klo 15.30-16.15

Pihtipudas Sali

Sählykerhoon (4.-6.-luokkalaisille) ma klo 16.15-17.00

Pihtipudas Sali

Puuhakerhoon (1.-3.-luokkalaisille) to klo 16.30-17.30

Sallilan alakerta

Varkki-ilta (4.-6.-luokkalaisille) to klo 18.00-19.00

Sallilan alakerta

Tiedot lapsesta
Nimi
________________________________________ Syntymäaika _____________________
Osoite

_____________________________________________________________________________

Puhelinnumero (jos on) ________________________________________________________________
Huoltajan nimi ja numero _______________________________________________________________
Mitä ohjaajien olisi hyvä tietää kerholaisesta (ruoka-aineallergiat, sairaudet, lääkitys jne.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Saako huoltajan puh.numeron liittää whatsapp-ryhmään?
Kyllä
Ei
Ryhmässä tiedotetaan mahdollisista muutoksista kerhon kokoontumisiin liittyen ja muusta
seurakunnan lasten ja perheiden toiminnasta
Saako lasta kuvata?
Kyllä
Ei
Saako kuvia tai videoita, joissa lapsi esiintyy julkaista:
Pihtiputaan seurakunnan omilla nettisivuilla
Kyllä
Ei
Pihtiputaan seurakunnan somessa (fb, ig)
Kyllä
Ei
Lehdessä
Kyllä
Ei

Päivämäärä ja huoltajan allekirjoitus

__________________________________________________________________
Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään vain kerhotoimintaan liittyvässä työssä.
Ilmoittautumistiedot hävitetään kerhokauden päätteeksi kesäkuussa 2021.

