KINDERFICHE 2018
Identiteitsgegevens van de ouder (op basis van deze gegevens worden de fiscale attesten 2018 aangemaakt)
Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postcode en gemeente:

Telefoonnummer:

Gsm-nummer:

E-mailadres:

Gegevens van het kind (het is belangrijk om gewijzigde informatie steeds én meteen door te geven aan de verantwoordelijke)
Naam en voornaam:

Geboortedatum:

Gegevens van de huisarts (we trachten steeds allereerst de huisarts te contacteren bij eventuele ziekte/ongevallen)
Naam van de arts:

Straat en nr.:

Postcode en gemeente:

Telefoonnummer:
Medische informatie over het kind (deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en dient enkel voor intern gebruik)
Bloedgroep en resusfactor:

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus:

 Ja, in het jaar:

 Neen

Lijdt uw kind aan:

 astma

 hooikoorts

 ADHD

Heeft uw kind:

 allergie voor bepaalde voedingsmiddelen:

Heeft uw kind:

 allergie voor bepaalde stoffen:

Heeft uw kind:

 allergie voor bepaalde geneesmiddelen:

 epilepsie

 hartkwaal

Moet het kind tijdens de Speelpleinwerking geneesmiddelen innemen:

 Neen

 autisme

 andere:

 Ja, welke, hoe dikwijls en hoeveel:

Kan uw kind deelnemen aan alle spel~ en sportactiviteiten afgestemd op zijn/haar leeftijd?

 Ja

 Neen

In geval van nood te contacteren (persoon die tijdens de werking bereikbaar is wanneer de ouder dit niet is)
Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Telefoonnummer:

Gsm-nummer:

Postcode en gemeente:

Uw persoonsgegevens worden verzameld op contractuele basis en hebben tot doel een fiscaal attest voor de Speelpleinwerking te kunnen opmaken, alsook om correct te kunnen handelen wanneer er zich een (nood)situatie
met uw kind voordoet. Verstrekt u uw gegevens niet (of niet correct) dan kan geen fiscaal attest worden opgemaakt of kunnen wij niet instaan voor de juiste/nodige zorgen aan uw kind.

Begeleiders mogen – behalve EHBO – niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouder(s) mag men zelfs geen lichte pijnstillende of koortswerende medicatie
toedienen zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten. *
* Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 09.12.2009 – aanpak van koorts/toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang

Wij geven uitdrukkelijke toestemming aan de begeleiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis – via de apotheek vrij verkrijgbare –
pijnstillende en/of koortswerende medicatie toe te dienen:
 Ja
 Neen
Tijdens de activiteiten van de Speelpleinwerking worden vaak foto’s genomen van de kinderen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden in zowel promotiefolders, op de Facebookpagina als voor de fotomuur in
de centrale gang van JC. De 4link. Het kan voorvallen dat een foto van uw kind geselecteerd wordt om in de eerdergenoemde kanalen te verschijnen.

Geeft u uw toestemming om foto’s van uw kind(eren) te nemen?
 Ja
 Neen
Geeft u uw toestemming om foto’s van uw kind(eren) te gebruiken voor promotionele doeleinden in functie van het speelplein?

 Ja

 Neen

Wanneer niks wordt aangevinkt, gaan we ervan uit dat dit geen probleem vormt!
Indien u op termijn uw toestemming wilt intrekken, dan kunt u dit eenvoudig doen door het sturen van een e-mail naar jeugd@moorslede.be.

ANDERE INLICHTINGEN OVER UW KIND (dit betreft informatie die de begeleiding zeker moet weten betreffende uw kind, wat te doen bij noodsituaties, …)

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig én correct zijn:
Naam en voornaam:

Datum:

Handtekening:

Speelplein Oltegoare Moorslede – Dadizele
Jeugddienst Moorslede

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de privacyverklaring van de gemeente Moorslede. Deze verklaring vindt u terug op de gemeentelijke website.

