Partiotaitojen talvikisat 2019
Tänä talvena järjestetään vain SM-kisat. Kisoihin voivat osallistua kaikki vuonna 2007 ja ennen sitä
syntyneet. Viimeinen ilmoittautumispäivä SM-kisoihin on 4.2.2019. Huomaathan, että kisaajat
ilmoittautuvat kisoihin VAIN Pohjan Veikkojen oman ilmoittautumisen kautta. Ilmoittautumiset kisojen
virallisilla sivuilla hoidetaan kisavastaavien toimesta. Kisavastaavat kokoavat kilpailuvartiot
ilmoittautuneista. Lisätietoa kisoista tulee sähköpostilla lähempänä kisoja sekä löytyy kisojen omilta
nettisivuilta.
SM-KISAT:
Kisojen nimi: Eksymä
Aika ja paikka: 1.-3.3.2019 Kokkola
Kisat ja hinta: SM-kisat (45€, joka laskutetaan jälkikäteen)
Ruokailujen hinnat kisakeskuksessa: OrVi: pe iltapala 4€ + la aamupala 4€ + la iltapala 4€ + su
aamupala 4€ + su lounas 4€. SiPuRuHa: pe iltapala 4€ + la aamupala 4€. Ruoka kisojen jälkeen
ilmainen (OrVi la päivällinen, SiPuRuHa su lounas). Ruuat laskutetaan jälkikäteen.
Kuljetus: Pohjan Veikot järjestävät bussi-/junakuljetuksen kisoihin ja takaisin.
Kisakokous: maanantaina 25.2.2019 klo 18.30 Ynnillä, osallistuminen välttämätöntä.
Linkki kilpailun nettisivulle: http://eksyma.partio.fi/
Linkki ilmoittautumiseen: tinyurl.com/pvtalvism2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Kisoihin lähtevän yli 18-vuotiaan huoltajan yhteystiedot, kisavartiot, tarkemmat aikataulut ja
varustelistat ilmoitetaan huoltajille sähköpostitse sekä kisakokouksissa. Lisätietoa kisoista saa Pohjan
Veikkojen kisavastaavilta sekä omilta vartionjohtajilta:
Fanny Juusola 0407648142/fanny.juusola@gmail.com
Henna Juusola 0407490550/juusola.henna@gmail.com
Katri Moilanen 0400217838/kmoi.pauliina@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------(Perumissäännöt toisella puolella)

Perumissäännöt:
Kisavartion jäsen

PT-kisoihin on ilmoittauduttava lippukunnan määrittämään viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.
Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.
Jos peruutus tapahtuu vähintään seitsemän vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään puolet
osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko osallistumismaksu. Mikäli peruneen jäsenen tilalle löytyy
korvaava osallistuja, peruneen jäsenen osallistumismaksua ei peritä.
Jos peruutus tapahtuu sairauden takia, ei osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta on
annettava kirjallinen selvitys mielellään lääkärintodistuksella varustettuna.
Peruutukset ilmoitetaan ilmoittautumista hoitavalle Pohjan Veikkojen kisavastaavalle.
Kisavartio

Jos PT-kisaan ilmoittautunut vartio peruuttaa ilmoittautumisensa myöhässä tai jää ilmoittamatta pois
kisasta, joutuu ilmoittautunut vartio maksamaan yhteisvastuullisesti kaikki lippukunnalle aiheutuneet
kulut.
Mikäli peruutus johtuu yhden osallistujan sairastumisesta, joutuu vartio maksamaan 50 %
lippukunnalle aiheutuneista kuluista.
Ylivoimaisesta esteestä, kuten useamman osallistujan sairastumisesta aiheutuneista peruutuksista
päättää tapauskohtaisesti Pohjan Veikkojen Johtajaneuvosto.

