
Kui ole te mu res oma lap se tur va li su se või kait se pä rast, võt ke ühen dust 

Va ne ma te nõu so le ku vorm

                                                                                                                   or ga ni see rib
                                                                                                                             ja teie 
laps on kut su tud seal osa le ma. Va ja me teie nõu so le kut ning olu list in for mat sioo ni, et 
ta ga da, et teie laps saaks osa le da tur va li selt ja te ma heao lu oleks kaits tud. Ko gu 
in for mat sioo ni hoi tak se kon fi  dent siaal se na ja se da ja ga tak se vaid nen de täis kas va nu te ga, 
kes ta ga vad teie lap se eest õi ge hoo lit se mi se.
Üks või mi tu täis kas va nut saa da vad teie last ala tes teie hoo le alt lah ku mi sest ku ni ko ju 
jõud mi se ni ning nad vas tu ta vad teie lap se tur va li su se ja heao lu eest. Teie lap selt 
oo da tak se sa mu ti kok ku le pi tud käi tu mis koo dek si jär gi mist, et ta ga da te ma tur va li sus. 
Kui ta se da ei tee, või dak se teie ga ühen dust võt ta ning pa lu da lap se le jä re le tul la. 

Pa lun mär ki ge ja täit ke vas ta valt
Mi na/meie,                                                                                                       an nan/an na me 
nõu so le ku mi nu/meie lap se                                                                              rei si mi seks ja
osa le mi seks                                                                                                                   .
Mi na/meie an nan/an na me loa, et                                                                  
vas tu tab rei si ajal mi nu/meie lap se eest ning võ tab vas tu ot su seid, kui te kib hä dao lu kord 
või laps va jab ars tia bi ku ni aja ni, kui meie ga ühen dust saa dak se.

Pa lun mär ki ge vas ta valt

  Mi na/meie an nan/an na me oma nõu so le ku oma lap se osa le mi seks mee dia ka jas tu ses, 
mis või vad si sal da da pil dis ta mist, fi l mi mist, vi deo- ning he li sal ves tu si ja tei si sal ves ta mi se 
vor me ning või vad il mu da trü ki mee dias või vee bis.

  Mi na/meie EI AN NA oma nõu so le kut meie lap se osa le mi seks mee dia ka jas tus tes.

LAP SE VA NE MA TE KON TAK TAND MED 

(Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi)

(Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi)

(lap se va ne ma(te) ni mi)

(lap se ni mi)

(Üri tu se/rei si ni mi ja kuu päe vad)

(täis kas va nud saat ja ni mi)

(si ses ta ge ni mi ja kon takt num ber)

(Üri tu se/rei si ni mi)

Ni mi:
Te le fo ni num ber:
Aad ress:

Mõ ni tei ne kon tak ti sik:
Ni mi:
Te le fo ni num ber:


