Tarpojaosaston Talvileiri 16.-18.2.2018
Tyrnävällä

2038
On vuosi 2038. Maanlaajuisesta ydinsodasta on kulunut 20 vuotta. Ihmiskunta on vähitellen toipunut katastrofista,
mutta nyt uusi virus uhkaa tuhota koko maailman tulevaisuuden. Liity tutkimusryhmän matkaan kehittämään rokote
virusta vastaan ja pelasta Maapallon tulevaisuus! Samalla voit oppia uusia tietoja ja taitoja selviytymisestä.
Leirille lähdetään bussilla perjantaina 16.2 kello 18.00 Ynniltä. Paikalla on hyvä olla kello 17.45, jotta bussi ehditään
pakkamaan ja matkalle päästään aikataulun mukaisesti. Bussi palaa takaisin Ynnille sunnuntaina 18.2 kello 15.00.
Leiripaikkana toimii tällä kertaa partiolippukunta Samposten kämppä Tyrnävällä.
Leirillä liikutaan hiihtäen, joten kaikilla pitää olla monot ja sukset mukana. Monot kannattaa laittaa jalkaan jo bussiin
mentäessä. Leirillä nukutaan kamiinateltoissa, joten lämmin makuupussi on oltava mukana. Varustelista tulee
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ilmoittautuneille sekä sähköpostiin että Pohjan Veikkojen sivuille. Sivua
pv.onmky.fi kannattaa seurata mahdollisten muutosten varalta.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.2.2018 maanantaina. Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksassa, osoitteessa:

kuksaan.fi/19012
Hinta on 35 euroa, joka laskutetaan jälkikäteen.
Huomaathan, että partiovakuutus ei korvaa rikkimennyttä tai hukkunutta elektroniikkaa.
Jos kysyttävää ilmenee, ota yhteyttä:
Leirinjohtaja Heikki Ruha
heikkir30@gmail.com
0403547740
Yleiset 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, ei osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen
selvitys mielellään lääkärintodistuksella varustettuna. Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle.
Jäsenmaksu
Pohjan Veikot edellyttää, että partiotapahtumiin osallistuvat jäsenet ovat maksaneet Suomen Partiolaisten jäsenmaksun ja heillä on näin ollen
partiovakuutus voimassa. Uudet jäsenet ovat vakuutettuja ja vapaita osallistumaan tapahtumiin jäsenmaksulaskun eräpäivään saakka, minkä
jälkeen osallistuminen edellyttää jäsenmaksun maksamista. Lisätietoja SP:n jäsenmaksusta: www.partio.fi/jasenpalvelut/jasenmaksut.
Retkivälinelainaamo
Pohjan Veikkojen retkivälinelainaamosta kaikki lippukunnan jäsenet voivat lainata käyttöönsä yleisimpiä retkeilyvälineitä. Lainaamosta löytyy
rinkkoja, makuupusseja, makuualustoja ja puukkoja erikokoisille ja eri retkeilyolosuhteisiin. Lisätietoja
osoitteesta pv.onmky.fi/lippukunta/retkivalinelainaamo tai omalta ryhmänjohtajaltasi/luotsiltasi.

