Sammanställning av individuella frågor som finns med i
gruppanmälan till Jamboree22
Person- och kontaktuppgifter








Förnamn
Efternamn
Födelsedatum
Kön
Epost
Adress
Landskod (752 för Sverige)

Se Excelmallen för rätt format på ovanstående information

Hälsa


Sjukdomar och annan medicinsk information (fritext)

Informationen kommer att anonymiseras och delas med sjukvårdsfunktionen för att bättre kunna
förbereda utifrån de behov som finns på jamboreen. Information som kan knytas till en specifik
person är endast tillgänglig för sjukvårdsfunktionärer och kommer endast att nyttjas om
deltagaren begär vård.


Behov av interntransport (fritext)

Personen har behov av transport inom lägerområdet. Logistikfunktionen kommer att kontakta
kåren för att stämma av vilka behov som finns.


El för medicinska behov (fritext)

Deltagaren har behov av elektricitet i byn av medicinska skäl - ange behov så specifikt som
möjligt


Förvaring av medicin (fritext)

Använder personen medicin som behöver förvaras kallt, eller av andra skäl behöver hjälp av oss
med förvaring?


Andra tillgänglighetsbehov (fritext)

Ange om personen har behov av någon form av anpassning av jamboreeupplevelsen för att
kunna delta fullt ut. Om ni önskar bli kontaktade för att vidare diskutera de behov som finns,
maila jamboree@scouterna.se.

Mat


Vilket är ditt huvudsakliga protein? (obligatorisk fråga)

Svarsalternativ: Vegetariskt protein eller animaliskt protein. Se Excelmallen för svarsformat.

Maten på Jamboree22 kommer i grunden vara vegetarisk. Patrullen kommer utifrån gruppens
önskningar få lägga till kött i den mån de vill och anpassa maten utifrån gruppens behov och
önskningar. Denna fråga är till för att vi ska kunna räkna på hur mycket animaliska
proteiner/vegetariska proteiner vi behöver köpa in.


Medicinsk specialkost? (obligatorisk fråga)

Svarsalternativ: Ja eller nej.


Har du en allergi eller andra medicinska kostbehov? (Ja eller nej)



Allergier? (Om ja på ovan)

Om man svarat ja på medicinsk specialkost finns följande alternativ att välja på. Svaren anges i
mallen med siffror:
Nötter/mandel/jordnötter = 1
Laktos = 2
Mjölkprotein = 3
Gluten = 4
Fisk = 5
Skaldjur = 6


Annan relevant kostinformation? (fritext)

Har du medicinska eller religiösa kostbehov som inte anges här eller har annan relevant
kostinformation som matfunktionen bör känna till? Skriv det då här.
Vid frågor om detta så kan matfunktion komma att kontakta er personligen!

Allmän information


Jag förstår (Obligatorisk fråga. kryssfråga där man kryssar i att man förstått informationen
nedan):

Under Jamboree22 kommer ljud-, bild- och videoupptagning ske. Dessa upptagningar kan komma
att användas i Scouternas olika medier eller av dess samarbetspartners. Vid frågor eller
funderingar kontakta oss på jamboree@scouterna.se


Jag godkänner att mina personuppgifter lagras (Obligatorisk fråga)

Svarsalternativ: Ja
För att kunna genomföra Jamboree22 behöver vi behandla personuppgifter om alla deltagare. De
uppgifter om dig som behövs för att Scouterna ska kunna genomföra Jamboree22 är följande:
Namn och personnummer:
Används för att identifiera vilka som deltagit i Jamboree22. Vi sparar dessa uppgifter i tio år.
Telefonnummer, postadress, och epostadress:
De här uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig med information innan och efter
Jamboree22. Vi sparar uppgifterna i upp till ett år efter Jamboree22.

Matpreferenser och allergier:
Vi behöver veta vad du vill och kan äta för att kunna köpa in, laga, och servera rätt mat.
Informationen delas endast med de i jamboreeorganisationen som arbetar med matplanering
och mathantering, och hanteras så ofta som möjligt i anonymiserad form. Uppgifterna sparas i
upp till ett år efter Jamboree22.
Medicinsk information:
Vi frågar dig om ditt hälsotillstånd för att ha möjlighet att anpassa din jamboreeupplevelse så att
den blir trygg, säker, och rolig. Vi delar inte informationen med någon utanför
jamboreeorganisationen, och endast de individer som har direkt behov av informationen för att
planera eller utföra uppgifter som behövs för att göra din jamboreeupplevelse så bra som möjligt
kommer att få tillgång till dem. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter Jamboree22.
För att kontakta oss med frågor om personuppgifter eller annat:
Scouterna
Box 42034
126 12 Stockholm
Mail: jamboree@scouterna.se. Telefon: 08-568 432


Vilken åldersgrupp till hör du/Vilken funktion har du? (Obligatorisk fråga)

Svaren anges i mallen med siffror:
Spårare = 1
Upptäckare = 2
Äventyrere = 3
Utmanare = 4
Ledare= 5
Ledarbarn = 6
Personlig assistent/ledsagare = 7


Funktionär under för-/efterläger

Svarsalternativ: Kryssruta för ja
Om en ledare även är funktionär under för- eller efterlägret så markera det här. Ledaren måste
anmäla sig separat i funktionärsanmälan om denne ska vara funktionär men kan få rabatt på sin
ledaravgift genom att delta på för- och efterläger

