
Ajankohta ja paikka
 

Leiri järjestetään Hämeen partiopiirin leirialueella Rismalahdessa.
Sudenpennut leireilevät 31.7.-2.8.2021 ja sitä vanhemmat

31.7.-8.8.2021.
 

Alustavat lähtö- ja paluuajat:
Lähtö: la 31.7. klo 9.00 Paavo Nurmen patsaalta. 

Paluu: Sudenpennut palaavat Paavo Nurmen patsaalle ma 2.8. noin klo
18.00. 

Seikkailijat, tarpojat ja samoajat palaavat samaan paikkaan su 8.8. noin
klo 16.00.

Tervetuloa mukaan Hesparton ja
Töölön Sinisten kesäleirille! 

Kenelle avustusta haetaan
Mihin tapahtumaan avustusta haetaan
Minkä suuruista avustusta haetaan (esim. puolet leirimaksusta tai koko
leirimaksu) 
Perustelut avustuksen hakemiselle

Leirimaksu
 

Sudenpentujen leiri maksaa 55€ (la-ma).
Seikkailijoiden ja sitä vanhempien leiri maksaa 125€ (koko leiri).

Sisaralennus on -15€/lapsi (yksi maksaa täyden hinnan, muista alennus).
 

Leirimaksuun voi tarvittaessa hakea avustusta. 
Avustushakemus lähetetään lapsen lippukunnanjohtajalle sähköpostitse.

Hespartto: carla.aarnio@hespartto.fi
TöSi: otto.hyytiala@toolonsiniset.net 

 
Sähköpostin aiheeksi merkataan Avustushakemus ja viestissä tulee olla

vähintään seuraavat asiat:

 
Kaikki avustushakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja päätöksistä

tiedotetaan hakijalle henkilökohtaisesti.
 

Lisätietoja voi kysyä myös leirinjohtajalta. 
 
 

Ilmoittautuminen ja maksaminen
 

Ilmoittaudu mukaan 23.5. mennessä. Ilmoittautuminen on sähköinen ja se tehdään PartioID-tunnuksilla osoitteessa 
hyperurl.co/Selviytyjat21

Mikäli Kuksa-tunnusten kanssa on ongelmia, ota hyvissä ajoin yhteyttä oman lippukuntasi jäsenrekisterivastaavaan.
 

Maksu suoritetaan ostamalla leirimaksu  Töölön Sinisten Holvi-kaupasta: https://holvi.com/shop/toolonsiniset/
Olethan tarkkana minkä leirimaksun valitset!

Muistathan kirjata maksun yhteyteen kenen osallistumismaksusta on kyse (etu- ja sukunimi).
Sähköinen ilmoittautuminen on pakollinen, pelkkä maksu ei riitä ilmoittautumiseksi.

 
 
 

Ilmoittautuminen on sitova. Kaikille leirille ilmoittautuneille
lähetetään toinen leirikirje kesäkuun aikana.

Leirivalmisteluiden kannalta on tärkeää, että mahdolliset
peruutukset ilmoitetaan heti tiedettäessä, mieluusti kaksi

viikkoa ennen leiriä. 
 

Leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan mikäli leiri
peruuntuu vallitsevan koronatilanteen takia, eikä suuria

kuluja ole vielä päässyt kertymään. Mikäli suuria kuluja on jo
kertynyt, leirimaksu palautetaan osittain. Leirin johtajisto

tarkkailee koronavirustilannetta ja tekee tarvittaessa
ennakoivan peruuttamispäätöksen juhannukseen

mennessä. 
 

Muissa tapauksissa leirimaksua ei palauteta, mutta jos
peruutuksen syynä on leiriläistä kohdannut sairaus tai
tapaturma, on lääkärintodistuksella mahdollista hakea

korvausta leirimaksuun Partiovakuutuksesta.
 Lisää aiheesta voi lukea osoitteesta:

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovaku
utus/

Carla Aarnio            puh. 0408698439
Leirinjohtaja            sp. carla.aarnio@hespartto.fi
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