
  
  53. Kainuun Rastiviikko 4.-9.7.2021, Haverinen, Suomussalmi 
  53rd Kainuu Orienteering Week 4 - 9 July 2021, Haverinen, Suomussalmi, Finland 

  
Muksula / Children´s day care 

Ennakkoilmoittautuminen tapahtuu seuraavasti / pre-registration is possible as follows: 
Kaikista lapsista täytetään oma kortti. Lähetä muksukortti täytettynä sähköpostitse osoitteeseen 
muksula@rastiviikko.fi / send this form (as full filled) via email to muksula@rastiviikko.fi. 

 
           Muksula laittaa numeron 

Officers will fill this NR. 
Lapsen nimi / Children´s name: _____________________________________ NR:___________ 
 
Lapsen ikä / Children´s age: ________   Lapsen sukupuoli / Children´s gender: ________________ 
 
Huoltajat / Parents: _________________________________/_________________________________ 
 
Puhelin / Mobile nr: ________________________________/__________________________________  

Sähköposti / Email: _______________________________/___________________________________ 

Muuta huomioitavaa (mm. allergiat, äidinkieli, ellei suomi) / Special notices (for ex. allergies, preferred language etc.): 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
HOIDON TARVE / ADDITIONAL INFORMATION: (tietoja voi täydentää/muuttaa myöhemmin)  

 
Välipala / Snack: kyllä / yes  ei / no 

Omat eväät / Own snacks   

Järjestäjän välipala* / organizer´s snack*   
 

Ilmoittamalla lapsen muksulaan hyväksyn tietosuojaselosteen.  
By registrating my child for muksula I accept the event´s Privacy Policy document.  

Hinnat ovat seuraavat / prices are as follows: 
Ennakkoon ilmoittautuen 28.6.2021 mennessä: 5 € / päivä / lapsi (*sis. Mehu, vesi, hedelmä/pikkupurtava) 
Pre-registration by 28th of June 2021: 5 € / day / children (*includes. Juice, water, fruit/little snack) 

Paikan päällä ilmoittautuen: 10 € / päivä / lapsi (sis. Mehu, vesi, hedelmä/pikkupurtava) 
Registration on-site: 10 € / day / children (includes. Juice, water, fruit/little snack) 

Ennakko ilmoittautumisen jälkeen saat ohjeet maksusta sähköpostiisi. Ennakkoilmoittautuminen on 
hyväksytty, kun maksu on suoritettu tilille. 
Pre-registering, you will receive instructions on how to pay in your email. Pre-registration is accepted once 
the payment has been made to the account. 
 
 

Päivä / 
day 

Arvioitu tuontiaika / approx. 
arrival time to day care 

Todellinen tuontiaika / 
exact arrival time  

Arvioitu hakuaika / approx. 
departure time 

Hakuaika / exact 
departure time 

Maksettu / 
Paid 

Hoitaja / 
Nurse 

4.7. 
6.7. 
8.7. 
9.7. 

mailto:muksula@rastiviikko.fi
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https://www.rastiviikko.com/attachments/article/783/Tapahtumarekisteri%20-%20Tietosuojaseloste.pdf

