SUDENPENTUJEN MAJAVARETKI
lauantaina 9.5.2015
Ranuan eläinpuisto

On taas aika lähteä tutustumaan metsän eläimiin Ranuan eläinpuistoon.
Retki on ensisijaisesti suunnattu sudenpennuille, mutta myös muut pohjanveikot voivat ilmoittautua
mukaan, jotta saamme bussin täyteen.
Lähtö tapahtuu Ynnin pihasta lauantaina 9.5.2015 klo 9:00, mutta paikalla olisi hyvä olla jo klo
8:45, ja paluu samaan paikkaan noin klo 17:00. Matka Ranualle taittuu mukavasti bussilla. Perillä
kierrämme eläinpuiston läpi, syömme lounaan ja lisäksi on mahdollista käydä ostoksilla Fazerin
tehtaanmyymälässä.
Retken hinta on 30 euroa (sis. matkat, sisäänpääsy eläintarhaan ja lounas) ja se laskutetaan retken
jälkeen. Jokaisella lähtijällä tulee olla vakuutusturvan takia maksettuna Suomen Partiolaisten
jäsenmaksu vuodelle 2015.
Retkelle ilmoittaudutaan sähköpostilla suoraan retken johtajalle Antti Kotaniemelle
(antti.t.kotaniemi@gmail.com). Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa: lähtijän nimi, lauma
(/muu toimintaryhmä), syntymävuosi, ruoka-aineallergiat ja muut mahdolliset asiat, jotka johtajien
tulisi tietää (esim. mahdollinen lääkitys) sekä vanhemman nimi ja puhelinnumero, josta saa
tarvittaessa kiinni retken aikana. Jos jotain kysyttävää tulee retkeen liittyen, ota silloin yhteyttä
Anttiin sähköpostitse.
Mukaan mahtuu rajallinen määrä lähtijöitä (eli yksi bussilastillinen), joten ilmoittaudu
mahdollisimman pian! Ilmoittautumisaikaa on maanantaihin 4.5. asti, elleivät kaikki paikat mene jo
ennen sitä.
Mukaan retkelle tarvitsee (pakattuna reppuun):
• säänmukainen ulkoiluvarustus (kunnon sadevaatteet, myös sadehousut, jos sataa),
• tarpeen mukaan lämmintä varavaatetta
• partiohuivi kaulaan
• rahaa (max. 15 euroa), jos haluaa tehdä ostoksia
• istuinalusta
• kamera (ei pakollinen)
• ajanvietettä bussimatkalle
Retkiterveisin laumanjohtajat

PERUMISSÄÄNNÖT
Tapahtumiin, kuten retkille ja leireille on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.
Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.
Jos peruutus tapahtuu vähintään kaksi vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään puolet
osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko osallistumismaksu.
Jos tapahtumalla ei ole osallistumismaksua, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista
peruutuksista peritään siihen mennessä lippukunnalle aiheutuneet todelliset kulut.
Jos peruutus tapahtuu sairauden takia, osallistumismaksua tai muita kuluja ei peritä. Sairaudesta on
annettava kirjallinen selvitys mielellään lääkärintodistuksella varustettuna.
Peruutukset ilmoitetaan retkikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle.

