Helseerklæring, Fototillatelse (kun speidere) og passkopi – PRINTES UT og sendes utfylt innen 31. Mars 2018

NB: DISSE SIDENE SKAL PRINTES UT OG SENDES I POSTEN
Vi har samlet tre ting som skal samles inn med fysiske kopier i ett og samme dokument for å gjøre
det enklest mulig. De tre tingene som skal sendes inn er:
-

Helseerklæring
Passkopi
Fototillatelse (gjelder kun for speidere som skal være i tropp – og som er under 18 år på jamboreen)

Passkopien: Ta kopi av siden med bilde og passinformasjon.
Passet du sender kopi av skal være det samme passet som du
skal bruke når du reiser til jamboreen i 2019.
Passet ditt må oppfylle følgende krav:
-

Det må være maskinlesbart med e-pass (Alle norske pass utstedt fra og med 3. oktober 2005,
bortsett fra nødpass, har en elektronisk brikke).
Det må være gyldig ut februar 2020 (6 måneder etter planlagt hjemreise fra USA, som anbefalt av Utenriksdepartementet).

Vi trenger passinformasjonen for å booke flybilletter – og for å kontollere at vi melder på og registrerer hver enkelt deltaker med korrekt navn. Dersom passet ikke tilfredsstiller kravene må du bestille
nytt pass snarest, slik at du rekker å sende oss en kopi innen fristen 31. Mars 2018.

Kopi av pass og utfylte dokumenter sendes i POST til:
Bodil T. Day
Norges speiderforbund
Postboks 6910, St. Olavs plass,
0130 Oslo
Frist: 31.mars 2018
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Helseerklæring til det norske helseteamet WSJ 2019
Til World Scout Jamboree (WSJ) i USA i 2019 vil den norske kontingenten reise med et eget
helseteam bestående av leger, sykepleiere og psykologer for å trygge norske speidere både før,
under og etter jamboreen. Jamboreen vil ha egne helsetelt, men av tidligere erfaringer ser vi stor
nytte av at norske speidere kan få hjelp av et norsk helseteam som kjenner speiderne, norsk kultur
og norske helsetiltak. Et norsk helseteam kan i stor grad avlaste troppsleder, som har det daglige
ansvaret for speiderne på reisen til USA og på turene i forkant.
For å kunne bidra med å sikre en god og trygg speideropplevelse før, under og etter jamboreen ber
helseteamet om at du svarer på spørsmålene i dette skjemaet - og dermed gir tillatelse til at
opplysningene kan deles fortrolig i helseteamet. Troppsledelsene vil også få tilgang til opplysninger
for speiderne i sin tropp, da de vil fungere som dine foresatte under aktiviteter tilknyttet den norske
kontingenten til WSJ 2019.
Alle opplysninger vil bli oppbevart og behandlet konfidensielt og slettet etter at alle er kommet hjem
fra jamboreen. Jamboreen vil også be deg fylle ut en egen helseattest som det norske helseteamet
ikke har tilgang til. Denne kommer antakelig rundt høsten 2018, og gjelder sikkerheten under de
forskjellige aktivitetene på leiren.
Utfylt erklæring sendes i POST til:
Bodil T. Day
Norges speiderforbund
Postboks 6910 , St. Olavs plass,
0130 Oslo
(Vi ønsker ikke at helseerklæringene skal sendes per e-post eller via nettet.)

Meg selv:
Navn:
Fødselsnummer (alle 11 sifre):
Adresse:
Egen mobiltelefon:
Egen e-postadresse:
Hjemme bor jeg sammen med:
Speidergruppe og forbund hjemme:
WSJ Tropp:

Fylles inn senere

WSJ Patrulje:

Fylles inn senere
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Fastlege:
Navn:
Adresse:
telefon:
e-postadresse:
Jeg samtykker til at det norske
helseteamet kan ta kontakt med
fastlegen min ved behov: (ja/nei)

Annen behandler: (psykolog, BUP, barnelege mm om du har)
Navn og yrke/tittel:
Adresse:
telefon:
mailadresse:
Følger meg opp angående:
(skriv her hva du får hjelp for og ca
hvor lenge dette har vart)
Jeg samtykker at det norske
helseteamet kan ta kontakt med min
behandler ved behov: (ja/nei)

Kontaktperson 1:
Navn:
Er min (far, mor, tante ol):
Adresse:
mobiltelefon:

Kontaktperson 2:
Navn:
Er min (far, mor, tante ol):
Adresse:
mobiltelefon:
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Samtykke:
Jeg samtykker til at jeg ved behov kan (sett kryss):

Ja

nei

Motta medisiner av ledere i den norske kontingenten
Behandles av det norske helseteamet:
Motta nødvendig behandling av det amerikanske og norske
helsevesenet
(Om noe er uklart i samtykkene, ta kontakt med helseteamet)

Medisiner:
Vi ønsker å ha oversikt over alle medisiner du bruker – også de som du ikke har med til USA. Hvis du ikke bruker
noen medisiner, lar du dette punktet stå tomt. Medisiner du tar med til USA må oppbevares i
originalemballasjen med ditt navn på og kun den mengden du trenger til oppholdet.
Navn på medikament

Brukes for:

Dose: (hvor mye

Har med til USA (Ja/nei)

hvor ofte)

Mitt speiderliv:
Ja

nei

Jeg har vært på ukesleir før:
Jeg har vært på utenlandsleir før:
Jeg har måtte avbryte/ reise hjem fra speiderleir:
(hvis ja, skriv hvorfor)
Jeg har hatt problemer i speideren før:
(hvis ja, skriv hvorfor)

Mitt hverdagsliv: (hvis ja på noen punkter – fyll ut litt ev. hvorfor og hvordan)
Ja

nei

Jeg har hjelp/ støttetiltak på skolen:
Jeg har hjelp/ støttetiltak på fritiden:
Jeg har hjelp/ støttetiltak i hjemmet:

4
Den norske kontingenten til WSJ 2019

Helseerklæring, Fototillatelse (kun speidere) og passkopi – PRINTES UT og sendes utfylt innen 31. Mars 2018

Mine helseutfordringer:
(hvis ja på noen punkter – fyll ut evt. diagnose og, hvis aktuelt, ca. når fikk du diagnosen)
Ja

nei

Jeg har medisinske utfordringer:

Jeg har fysiske utfordringer:

Jeg har psykiske utfordringer:

Jeg har sosiale utfordringer:

Jeg er blitt operert: (for hva og når)

(Om du trenger eller ønsker utfylle eller forklare mer, ta kontakt med helseteamet, eller legg ved eget ark.)

Min helse: (hvis ja på noen punkter – fyll ut ca når og evt diagnose )
Ja (Spesifiser)

nei

Jeg har vært innlagt på sykehus:

Jeg har hatt bevissthetstap/besvimt:

Jeg har/ har hatt epilepsi eller krampesykdommer:

Jeg har diabetes mellitus/sukkersyke (type 1/ 2):

Jeg har hjerte/karsykdom:

Jeg har astma/kronisk lungesykdom:

Annen sykdom jeg har og som dere bør kjenne til:
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Mine allergier: (hvis ja på noen punkter – fyll ut hvor mye du reagerer og siste reaksjon)
Ja (spesifiser)

nei

Jeg har reagert med anafylaksi:
(hvis ja på hva)

Jeg bruker epipenn (eller tilsvarende):
(hvis ja, for hva)

Jeg har tidligere brukt epipenn (eller tilsvarende):
(hvis ja for hva)

Jeg reagerer på nøtter:

Jeg reagerer på skalldyr:

Jeg reagerer på bit eller stikk fra dyr og insekter:

Jeg bruker allergimedisin:
(hvis ja, før opp medikamentene på egen
medisinliste, se annet sted i denne
helseerklæringen)
Jeg har reagert på medisiner:

DIETT
(Er du avhengig av – eller går du på - en spesiell
diett? Gi i så fall opplysninger om dette her)

Annet dere bør vite om min allergi:

(Om du trenger eller ønsker utfylle eller forklare mer, ta kontakt med helseteamet, eller legg ved eget ark.)
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Tillatelse til / reservasjon mot bildebruk
(Er ikke en del av helseskjemaet, men distribueres sammen med dette – slik at signert kopi kan returneres til kontingenten
sammen med helseskjemaet).

Hensikten med denne er å avklare om det er speidere som trenger ekstra beskyttelse, det vil si at
speiderens ansikt eller navn ikke skal vises på bilder eller i reportasjer som kontingenten publiserer
selv, eller som vi videreformidler til andre interne eller eksterne medier. Vi er veldig mange på tur,
og da er det naturlig at de fleste ikke kommer med på så mange bilder. Men ettersom opplevelsen
kommer til å bli både stor og eksotisk, ønsker vi å formidle mange av inntrykkene til folk hjemme i
Norge, og da kommer vi til å ta en del bilder og lage noen reportasjer og filmer.
Eventuelle speidere som trenger beskyttelse vil bli tatt til side når det tas gruppebilder, troppsbilder
og andre bilder i regi av kontingenten. Det vil være troppslederne, i samarbeid med
kontingentstaben, og speideren selv som vil få i oppgave å følge opp og passe på så ikke bilder av
speideren kommer med i det som publiseres fra kontingenten.
Vi ønsker derfor foreldres/foresattes tillatelse til å bruke av bilder av deres barn, samt sikre oss at
navn på personer på bildene kan oppgis til media. Dersom bilder blir brukt på plakater, i brosjyrer
eller liknende, vil bildene bli brukt uten at navn oppgis. Når bilder brukes på kontingentens
hjemmeside, vil som oftest bare troppsnavnet bli oppgitt. Vi håper at alle stiller seg positive til
fotografering, men ber for ordens skyld om å få tilbakemelding fra foreldre/foresatte til hver enkelt
deltaker under 18 år.
MERK: Kontingenten har ingen mulighet til å kontrollere hva hver enkelt speider tar av bilder og
video og publiserer selv i sosiale medier, så denne reservasjonen vil bare gjelde for bilder og annet
innhold som blir produsert på oppdrag fra kontingenten.

Sett kryss:
Ja, det kan brukes bilder/film av min datter/sønn i forbindelse med omtale i interne og
eventuelt eksterne medier rundt World Scout Jamboree 2019, og hennes/hans navn kan
oppgis der det er relevant. Bildene kan også brukes av speiderforbundene i andre aktuelle
sammenhenger.
Nei, det kan ikke brukes bilder av min datter/sønn i forbindelse med omtale i interne og
eventuelt eksterne medier av World Scout Jamboree 2019. Bildene kan heller ikke brukes i
andre sammenhenger. Vi er samtidig kjent med at speideren ikke får være med på
gruppebilder, troppsfotografier og i reportasjer fra reisen.

Speiderens navn: _____________________________________________

Signatur foresatte: ______________________________________________
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