Ramppikuume
Seikkailijaosaston talvileiri Rokualla 16.-18.3.
On taas aika suunnata kohti Rokuan henkeäsalpaavia maisemia koko seikkailijaosaston
voimin! Tällä kertaa leirillä suoritetaan Esiintyjä- ja Hiihtotaitomerkit.
Leirille lähdetään bussilla Ynniltä perjantaina 16.3. klo. 18.00. Jotta lähtö onnistuu
aikataulun mukaisesti, ole paikalla viimeistään 1 7.45. Palaamme samaan paikkaan
sunnuntaina 18.3. klo. 14.00.
Bussi ei kulje leirikeskuksen pihaan saakka, vaan joudumme hiihtämään lyhyen matkan.
Pakkaathan tavarasi siis yhteen rinkkaan. Laita myös monot valmiiksi jalkaan, ettei niitä
tarvitse alkaa vaihtamaan pimeässä metsässä.
Leirillä kaikki nukkuvat ensimmäisen yön sisällä, mutta viimeisen vuoden seikkailijat, eli
Orion ja Lyyra nukkuvat toisen yön ulkona kamiinalämmitteisessä teltassa. Jos siis kuulut
toiseen näistä joukkueista, ota mukaasi lämmin makuupussi ja makuualusta.
Leirin hinta on 3
 5€, ja se laskutetaan jälkikäteen.
Ilmoittautuminen leirille tapahtuu Kuksan kautta osoitteessa:

kuksaan.fi/19535
Leirin viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.3.
Varustelista lähetetään osallistujien sähköpostiin ja julkaistaan Pohjan Veikkojen
verkkosivulla (pv.onmky.fi) viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Seuraathan
muutenkin sivuamme mahdollisten muutosten varalta.
Jos leiriin liittyen tulee mieleen kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä:
Juho Pasma
Riku Niemelä
jpasma2@gmail.com
rikupetteri.niemela@gmail.com
040 0585 825
040 7344 744
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.

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.

