1. leirikirje

Muumi
Seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat ti 11. – su 16.6.2013
Sudenpennut ke 12. – su 16.6.2013
Suosirrien oma kesäleiri järjestetään tänä vuonna koululaisten kesäloman alkupuolella
Vihdissä lippukuntamme kannatusyhdistyksen Kämpän maastossa tiistaista sunnuntaihin
seikkailijoille, tarpojille, samoajille ja vaeltajille 11. – 16.6.2013 ja sudenpennuille keskiviikosta
sunnuntaihin 12. – 16.6.2013.
Kesäleiri on partiolaisen vuoden kohokohta. Kesäleirillä nukutaan teltoissa, syödään
leirikeittiössä valmistettua ruokaa, uidaan, leikitään, opitaan uusia partiotaitoja ja
saunotaan. Tänä vuonna kesäleirin teemana ovat muumit. Ohjelma liittyy tähän
aiheeseen.
Sudenpentuja vanhemmat partiolaiset lähtevät leirille tiistai-aamuna 11. kesäkuuta kolon
pihalta. He aloittavat kesäleirin vaelluksella eli haikilla. Tämän kesän haikki on pyöräily
kämpälle, jolloin pyöräilyä tulee noin 40 km.
Sudenpennut lähtevät kesäleirille keskiviikkoaamuna 12. kesäkuuta bussikuljetuksella kolon
pihalta. Kesäleiri päättyy kaikille sunnuntaina 7. kesäkuuta vierailupäivään, jolloin
vanhemmille ja muille perheenjäsenille järjestetään vierailupäivän ohjelmaa.
Leiri maksaa sudenpennuille 60€ ja muille partiolaisille 80€. Maksuohje tulee toisen
leirikirjeen yhteydessä. Kesäleirille voi hakea avustusta vapaamuotoisella hakemuksella,
joka tuodaan ilmoittautumisen yhteydessä kirjekuoressa, kirjoita kuoreen Laura Buzalski.
Avustushakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa.
Ensimmäisessä leirikirjeessä on liitteenä ilmoittautumislomake. Ilmoittautuminen on sitova ja
toivomme teidän pitävän kiinni ilmoittautumisajasta. Viimeinen ilmoittautumispäivä
kesäleirille on 9.4.2013. Ilmoittautumislomakkeen voi tuoda kololle lapsen oman ryhmän
johtajalle. Toinen leirikirje postitetaan ilmoittautuneiden koteihin toukokuun alussa. Toisessa
leirikirjeessä on tarkka varusteluettelo ja kesäleirin infoillan ajankohta.

Lisätietoja:
Leirinjohtaja

Laura Buzalski
p. 050 360 6928
laura.buzalski@luukku.com

Ilmoittautuminen Muumi-kesäleirille
Tällä ilmoittautum islomakkeella ilmoitan lapseni osallistumises ta
partiolippukunta Suosirrien kesäleirille Vihtiin kesäkuussa 2013 .
Ilmoittautuminen on sitova.

LEI RI LÄINEN
Leiriläisen nimi

Ryhmän nimi

Uimataito

Syntymäaika

alle 50m

50 - 200m

yli 200m

Aikaisempi leirikokemus

Allergiat, lääkitys ja muut
huomioitavat asiat

Ei kokemusta yön yli kestävistä
partiotapahtumista
Kokemusta viikonloppuretkistä
Kokemusta yli viikonlopun
tel ttaleireis tä
Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Katuosoite

Pos tinumero ja toimipaikka

Lapseni osallistuu leirille sudenpentuajaksi 11. -16.6.2013
Lapseni osallistuu vaellukselle ja leirille 12.-16.6.2013
HUOLTAJA
Huoltajan nimi

Puhelinnum ero (ennen leiriä)

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero (leirin aikana)

Huoltajan allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

