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Lapsen yhteystiedot
Suku- ja etunimi                                                                                       Henkilötunnus


Lähiosoite


Postinumero- ja toimipaikka                                                                    Puhelin kotiin


Koulu                                                                                                       Luokka


Opettajan nimi                                                                                         Koulun puhelin



Huoltajien yhteystiedot
Suku- ja etunimi           Henkilötunnus     laskun maksaja                  Puhelin päivisin                                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                             
Osoite                                                                                                      Sähköpostiosoite


Suku- ja etunimi           Henkilötunnus    laskun maksaja                 Puhelin päivisin
 
                                                                                                            
Osoite                                                                                                     Sähköpostiosoite


Mikäli vanhempia ei tavoiteta, keneen voi olla yhteydessä?                   Puhelin päivisin



Iltapäivätoiminta, johon lapsi osallistuu
Lapsi aloittaa toiminnan

______.______2021

Toimintamaksu:
 Kokoaikamaksu: klo 11.30–17.00      

Osa-aikamaksu, jos lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan korkeintaan 12 päivänä kuukaudessa                    

Lasku lisätään 5 €:n laskutuslisä.
Kokoaikamaksu:
yli 12pv
110€ / kk


Osa-aikamaksu:
12pv ( tai alle )
80€ / kk




Maksu sisältää


Ohjattua iltapäivätoimintaa enintään 5,5 tuntia päivässä klo 11.30–17.00 välisenä aikana. 
Tapaturmavakuutuksen toiminnassa
	Välipalan
Toimintaan kuuluvat harrastekerhot, retket ja tapahtumat


Lapsemme

                   

   


                      
	Päiväkodin, koulun ja Iltapäivätoiminnan välillä voidaan välittää tietoa lasta koskevissa tuen asioissa


	Kulkee itsenäisesti kotimatkat

       kotiinlähtöaika klo________

	 Saa osallistua retkille



	 Saa esiintyä julkisesti

       (esim. Uuraisten 4H:n sosiaalinen media, lehtijutut, yms)                         
Kyllä
Ei 

Kyllä
Ei

Kyllä 
Ei

Kyllä 
Ei













Lisätiedot

Haluatteko, että lapsenne tekee läksyt iltapäivätoiminnassa? Kyllä 
                                                                                                         Ei     
Mikäli lasta ei ole haettu klo 17.00 mennessä:
Lapsi lähtee itse kävelemään kotiin                                                          

Jos emme saa yhteyttä huoltajiin klo 17 jälkeen, olemme yhteydessä huoltajien yhteystiedot kohdassa mainittuun henkilöön. Mikäli lasta haetaan toistuvasti myöhässä, joudumme laskuttamaan myöhästymismaksua 10€ / alkava varttitunti.

Muuta huomioitavaa lapsesta esim. erityinen tuki, allergiat, sairaudet yms.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Irtisanominen
Jos lapselle haettua ja myönnettyä iltapäivätoiminnan paikkaa ei peruta ennen toiminnan aloittamista, peritään toimintamaksusta puolet. 
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti yhtä (1) kalenterikuukautta aikaisemmin. Irtisanomisaika koskee myös toimintamaksumuutoksia. Palveluntuottaja voi irtisanoa toimintapaikan, mikäli toimintamaksut ovat maksamatta 2 kk ajan. 

Yhteystiedot

Mikäli teillä on jotain kysyttävää Iltapäivätoimintaan liittyen, ottakaa yhteyttä toiminnan järjestäjään, vastaamme mielellämme mieltä askarruttaviin kysymyksiin:

Uuraisten 4H-yhdistys ry
Toiminnanjohtaja	                           	 
micaela.raudasoja@4h.fi
p. 040 194 7810                                              	 

  
Allekirjoitukset

Sitoudumme toimintaan:


_______________  ___.___.2021                __________________________________________
Paikka ja päiväys                                                 Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Vahvistus osallistumisesta iltapäivätoimintaan tulee toimittaa osoitteeseen: 
Uuraisten 4H-yhdistys, Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen 


