!! Liedon Eränkävijöiden tapahtumiin osallistuvalle tiedoksi
Ilmoittautuminen on tehtävä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Leireihin, retkiin ja tapahtumiin liittyviä materiaalihankintoja tehdään hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Myös
tapahtumien ruokatilaus tehdään kauppoihin useita päiviä ennen retkelle lähtöä. Lisäksi yöpymistä
vaativien leirien yhteydessä on tarpeen tietää kunnolla etukäteen, montako henkeä leirillä yöpyy, jotta
majoitteita tai sänkypaikkoja on riittävästi. Muun muassa näistä syistä ilmoittautuminen on tehtävä
määräaikaan mennessä.

!Ilmoittautuminen tapahtuu tapahtumakirjeessä ilmoitetulle henkilölle,

sillä vain näin voidaan taata, että ilmoittautumiset tulevat varmasti perille. Osaan tapahtumista myös
otetaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Me johtajat emme tapaa toisiamme säännöllisesti, eli
ilmoittautumiset eivät välttämättä meidän kauttamme välity. Postikulujen säästämiseksi kannattaa toki
postittaa kaverin kanssa ilmoittautumislaput samassa kuoressa.

!Ilmoittautuminen tehdään tapahtumakirjeessä mainitulla tavalla,

sillä moneen tapahtumaan tarvitsemme jokaisen alle 15-vuotiaan osallistujan huoltajan omakätisen
allekirjoituksen. Paperinen ilmoittautumislomake henkilötietoineen takaa myös sen, että esimerkiksi lapsen
huoltajan yhteystiedot ovat leirillä välittömästi leirinjohtajan saatavilla. Lisätiedusteluja tapahtumista sen
sijaan kannattaa tehdä sähköpostitse, sillä kiireiset johtajamme eivät aina ole puhelimen tavoitettavissa.

!Täytä leiri-ilmoittautumislappu huolellisesti.

Olemme vaitiolovelvollisia, eli kaikki lisätiedot leiriläisestä pysyvät vain tapahtumajohtajan ja tarvittaessa
lapsen oman lähijohtajan tietona. Erityisen tärkeää on kirjoittaa huolella leiriläisen erityisruokavalio.
Keittiötätejä kiinnostaa itse ruokarajoituksen lisäksi myös se, mitä leiriläinen saa syödä ja missä muodossa
(esimerkiksi saako laktoosi-intolerantikko käyttää vähälaktoosisia tuotteita tai käykö allergisoiva tuote
kypsennettynä). Vaikka lapsi itse tietäisi, mitä saa tai ei saa syödä, tarvitaan tietoa jo ennen itse
ruokailutilannetta.

!Mahdollinen peruutus on myös syytä tehdä mahdollisimman nopeasti tapahtuman johtajalle,

jotta turhilta ihmettelyiltä ja hankinnoilta vältyttäisiin. Peruutus tehdään aina tapahtuman johtajalle, ei oman
ryhmän vetäjälle, sillä hän ei välttämättä ole edes koko tapahtumaan tulossa. Pääsääntöisesti noudatamme
seuraavia peruutusohjeita: Jos peruutus tulee ennen tapahtuman ilmoittautumisen päättymistä, leirimaksua
ei laskuteta. Osallistumismaksua ei myöskään laskuteta, jos peruutus johtuu sairaudesta tai vastaavasta ja
osallistuja toimittaa lääkärin tai vastaavan todistuksen leirinjohtajalle kahden viikon kuluessa tapahtumasta.
Muussa tapauksessa osallistumismaksu laskutetaan.

!Leireille mukaan otettavat tavarat

luetellaan useimmiten leirikirjeessä, mutta myös omaa harkintaa kannattaa käyttää, sillä unohduksia sattuu
myös leirikirjeen kirjoittajille. Mukaan otettavat tavarat kannattaa nimikoida, sillä seurakunnan nuortentalolla
on usein leirien jälkeen suuri joukko nimettömiä löytötavaroita. Partiotapahtumiin eivät pääsääntöisesti
kuulu kännykät tai muu elektroniikka, vaan ne voi jättää kotiin. Osallistujaan saa tarvittaessa yhteyden
tapahtuman johtajan kautta ja samaa reittiä pelaa tarpeen tullen yhteys myös kotiinpäin.

!Pakatkaa leirikassi yhdessä leiriläisen kanssa,

jotta leiriläinen tietää, mitä tulee mukaan (ja mihinkin rinkan taskuun), ja jotta äiti tai isä voi varmistaa, että
kaikki tarpeellinen tulee mukaan.

!Pieni herkuttelu kuuluu leireille,

mutta 400 gramman karkkipussit ja mega-sipsipussit on syytä jättää kotiin. Kaikilla leireillä tarjoillaan kaksi
lämmintä ateriaa aamu-, väli- ja iltapalan lisäksi, joten nälän ei leireillä pitäisi yllättää. Älyttömästä
karkkimäärästä seuraa vain levottomuutta ja pahaa oloa. Energiajuomien tuominen leirille ei myöskään ole
sallittua, sillä niitä ei suositella lapsille.

!Partio on vapaaehtoinen harrastus

lasten lisäksi myös johtajille. Emme saa palkkaa työstämme, vaan myös meidän toimintamme perustuu
vapaaehtoisuuteen. Yhteisillä pelisäännöillä pyrimme luomaan harrastuksen, jossa kaikilla on mukava olla.

