
Anmälan till internationell pilgrimsvandring med "Franciskanska pilgrimsrörelsen" 2022

Efternamn Förnamn Kön Ålder

Adress (gata, nummer, postnummer, ort) Land Nationalitet

Telefon (inkl landsnr) Mobiltelefon (inkl landsnr) E-post

Personliga upplysningar (hälsa, diet, vegetarian, allergier, …)

Religion (frivillig uppgift) Yrke (frivillig uppgift)

Jag talar följande språk

Engelska Franska

Tyska Holländska

Spanska Svenska

Italienska

Jag tar med ett musikinstrument

Kontaktperson vid olycksfall (namn, telefonnummer inkl landsnr)

 Jag vill inte ha bilder publicerade på vilka jag syns (publikationer, webbsida).

Jag har deltagit i evenemang med Franciskanska Pilgrimsrörelsen

nationella:    internationella:

Jag anmäler mig till

    

Jag kan tänka mig följande uppgift(er) (fylls inte i om du deltar för första gången)

            

Jag kan tänka mig att fungera som assisterande

            

Jag samtycker till att min bil används av gruppen om nödvändigt. Den är  

Tillåtna förare:                     år

Jag behöver parkeringsplats för bilen under vandringen. Jag har och tar med körkort.

Jag betalar nedsatt deltagaravgift.

Jag kommer fram dagen innan pilgrimsvandringen börjar och har inget emot att sova på golvet.

Med min namnteckning bekräftar jag att jag har läst förklaringarna på de föregående sidorna och accepterar 
dem. 

Ort Datum Namnteckning

______________________________________________

Man Kvinna

Guardian Andlig ledare Husmor/-far Kapitelledare Trubadur

Guardian Andlig ledare Husmor/-far Kapitelledare Trubadur

något bra flytande

något bra flytande

något bra flytande

något bra flytande

något bra flytande

något bra flytande

något bra flytande

något bra flytande

Vandringsgrupp (kan bära all min packning) Vandringsgrupp (kan bära det mesta av min packning)

Centergrupp

liten medelstor stor

minimiålder endast vissa förare

inget några många (>5) inget några många (>5)

alla med körkort

StjärngruppÄventyrsgrupp Familjegrupp



Anmälan till internationell pilgrimsvandring med "Franciskanska pilgrimsrörelsen" 2022

Speciell anmälningsblankett för minderåriga deltagare som inte är med förälder i gruppen.

Fullmakt från en förälder

Jag vill att mitt barn

Barnets efternamn Barnets förnamn

ska vara i en grupp med

Den ansvariges efternamn Den ansvariges förnamn

som har accepterat att vara ansvarig för honom/henne under vandringen. 

Jag, undertecknad

Förälderns efternam Förälderns förnamn 

godkänner att personen nämnd ovan och/eller vandringsgruppens ledare får ordna olycksfallsvård för min
son/dotter, om detta är absolut nödvändigt under den internationella pilgrimsvandringen med "Franciskanska
pilgrimsrörelsen". Innan beslut fattas, vänligen kontakta mig eller vår familjeläkare.

Förälderns telefonnr (inkl landsnr) Förälderns mobiltelefon (inkl landsnr)

Familjeläkare Familjeläkarens telefon (inkl landsnr)

Ort Datum Namnteckning

______________________________________________

Samtycke från den ansvarige personen

Jag, undertecknad

Den ansvariges efternamn Den ansvariges förnamn

accepterar att under den internationella pilgrimsvandringen met "Franciskanska pilgrimsrörelsen" vara 
ansvarig för 

Barnets efternamn Barnets förnamn

Ort Datum Namnteckning

______________________________________________
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