Seikkailijoiden

MAASTOPELI
Kalimeenlampi 5.-6.5.

Seikkailijoiden kevään kohokohta, Maastopeli, on taas täällä. Maastopelissä testataan vuoden
aikana opittuja taitoja sekä vietetään yö keväisessä metsässä. Tapahtumassa pääsee myös
tutustumaan muiden joukkueiden seikkailijoihin.
Maastopeliin saavutaan omin kyydein, joten kimppakyytejä kannattaa sopia joukkuekavereiden
kanssa. Tapahtuma alkaa lauantaiaamuna kello 12.00. Kalimenlammentien ja KorpiYlikiimingintien risteyksestä (833). Ajo-ohjeita jaetaan myöhemmin. Samasta paikasta on myös
haku sunnuntaina kello 13.00. Maastopelin osallistumismaksu on 10 euroa ja se laskutetaan
jälkikäteen. Keväisessä metsässä voi olla märkää, joten vedenpitävä vaatetus on tärkeää.
Muistathan, että lippukunnalla on omat nettisivut (pv.onmky.fi), joita kannattaa seurailla.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.4. Palauta ilmoittautumislappu täytettynä omalle
joukkueenjohtajallesi. Osallistujalla tulee olla Suomen Partiolaisen jäsenmaksu maksettuna.

Terkuin tapahtumanjohtajat Katri Nikulainen (040-5025341) ja Johanna Toratti (040-9121925)

Annan lapselleni _______________________________ luvan osallistua seikkailijaosaston Maastopeliin
Kalimeenlammella 5.- 6.5.2012
Lapseni syntymävuosi ja joukkueen nimi:_______________________________________.
Seikkailijan
allergiat/sairaudet:__________________________________________________________________
______________________________________________________________.
Muuta huomioitavaa:____________________________________________________________.
Huoltajan puhelinnumero:___________________________________________________.
Huoltajan allekirjoitus ja
nimenselvennys:__________________________________________________________.

Ilmoittautumisen peruminen
Viimeinen ilmoittautumispäivä - Maksu palautetaan kokonaan
2 Päivää ennen tapahtumaa – Maksusta palautetaan puolet
Alle 2 päivää ennen tapahtumaa – Maksua ei palauteta
Peruminen sairauden vuoksi – Maksu palautetaan kokonaan
(Lääkärin todistus!)

VARUSTELISTA
-

Partiohuivi
Rinkka tai reppu, johon kaikki tavarat mahtuvat
Makuupussi (nukutaan ulkona) ja makuualusta
Ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki ja aterimet) kangaspussissa
Ensiaputarvikkeet (Omat lääkkeet!)
Muistiinpanovälineet
Säänmukainen, lämmin ulkovarustus
Lämpimät käsineet ja päähine
Varavaatetta
Henkilökohtaiset hygieniavälineet (esim. hammasharja)
Vessapaperia
Puukko
Taskulamppu ja varaparistot
Juomapullo
Kompassi, jos omistaa
Tulitikut vedenpitävästi pakattuna
Pientä naposteltavaa

Pakkaa kaikki tavarasi rinkkaan tai tarpeeksi suureen reppuun ja ota huomioon että joudut kantamaan rinkkaa retkellä.
Älä anna äiskän/iskän/siskon/veljen/kummin/naapurin pakata rinkkaa yksin, vaan pakkaa se itse tai jonkun isomman
kanssa, jotta tiedät, mitä sinulla on mukanasi ja mistä taskusta mikäkin asia löytyy. Nimikoi tavarasi! Tavarat
kannattaa pakata muovi- tai kangaspusseihin, jolloin niiden löytäminen rinkasta on helpompaa.
Omaa naposteltavaa saa ottaa kohtuudella, jos haluaa. Kännykkääsi et tarvitse mukaan, tarvittaessa saat lainata
joukkueenjohtajan puhelinta. Partiovakuutus ei korvaa rikkimennyttä kännykkää tai muuta elektroniikkaa. Jos silti päätät
ottaa puhelimesi mukaan, pidä se kiinni reissun aikana ja säilytä se vesitiiviisti esimerkiksi muovipussissa, jottei se mene
rikki.

