Sinne, tänne, tuonne ja takaisin
Tarpojien syysleiri 11.-13.10
On tullut taas aika ilmoittautua syksyn upeimmalle leirille! Jokaista tarpojaa tarvitaan nyt, sillä
käsillä on Keski-Maan kohtalo. Tarpojat viettävät leiriään Rokuan raikkaassa ilmassa ja
sykähdyttävissä maisemissa.
Osallistumismaksu leirille on 35€, joka laskutetaan jälkikäteen.
Leirille lähdetään bussilla, joka lähtee Ynniltä perjantaina 11.10. klo 18.00. Ole siis paikalla
viimeistään 17.45. Sunnuntaina 9.11. palaamme samaan paikkaan klo. 15.30.
Retkellä nukumme kamiinalämmitteisessä teltassa, mutta yöllä ja päivällä saattaa olla kylmä, niin
varaa mukaasi lämmin makuupussi ja lämmintä vaatetta.
Mahdolliset muutokset ilmoitetaan lippukunnan nettisivuilla pv.onmky.fi.
Jokaisella lähtijällä tulee olla SP:n jäsenmaksu maksettuna. Muistathan ettei partiovakuutus korvaa
hukkaan tai rikki mennyttä kännykkää tai muita elektronisia laitteita.
Jos on kysyttävää leiriin liittyen, niin otathan reippaasti yhteyttä:
Kasper Lantto
0407771181
kasper.lantto@gmail.com

Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä: 7.10 mennessä.
kuksaan.fi/30253

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
peruutus tapahtuu sairauden takia, ei osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys mielellään
lääkärintodistuksella varustettuna. Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle.

Varustelista tarpojien syysleirille

Ota mukaan ainakin seuraavat varusteet:
-Rinkka
-Päiväreppu
-Makuualusta tai kaksi
-Lämmin makuupussi (nukumme kamiinalämmitteisessä teltassa)
-Partiohuivi (kaulaan jo lähtiessä!)
-Ruokailuvälineet (kangaspussissa)
-Sadevaatteet
-Vaihto- ja lisävaattetta
-Pipo
-Hanskat
-Ulkona liikkumiseen sopivat kengät (kumpparit tai vaelluskengät)
-Varapipo ja varahanskat
-Kerrasto tms. joka päällä voi nukkua
-Puukko
-Tulitikut vedenpitävästi pakattuna
-Taskulamppu ja varaparistot
-Juomapullo, vähintään 1 litra (täytä jo kotona)
-Kompassi ja karttasuoja (karttalaukku tai muovitasku)
-Ensiapuvälineet
-Muistiinpanovälineet
-Saunakamat
-Henkilökohtaiset hygieniavälineet
-Omat lääkkeet jos sellaisia on
-Vessapaperia
-Halutessa omaa naposteltavaa tai herkkuja
Muista nimetä omat varusteesi!!
Huomioithan, ettei partiovakuutus korvaa hukkaan tai rikki menneitä elektroniikkavälineitä. Puhelin
tai muut vastaavat (esim. kamerat) ovat siis mukana omalla vastuulla. Pidä ne siis vesitiiviisti
pakattuna.

