Kepelin ilmoittautuminen partiolaisille
Vespan kesäleiri Kepeli järjestetään 3.-9.8.2015 Parkkuussa. Leirille odotetaan
500 partiolaista 9 lippukunnasta. Lisätietoa leiristä osoitteessa www.kepeli.fi ,
jossa voit myös ilmoittautua sähköisesti!
Palauta lomake oman ryhmäsi johtajalle tai lippukunnan Kepeli-vastaavalle viimeistään 31.3.2015!
Huomaathan, että ei-vielä-partiolaisille on oma ilmoittautumislomake, jonka voi ladata Kepelin nettisivuilta!
Apua lomakkeen täyttämiseen saat tarvittaessa täyttöohjeista: www.kepeli.fi/ilmoittautuminen/tayttoohjeet
Leiriläisen tiedot
Leiriläisen sukunimi

Leiriläisen etunimet

Katuosoite
Postinumero ja toimipaikka
Sukupuoli

Lippukunta

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Syntymäaika

Sähköpostiosoite, johon lähetetään leirikirjeet ja leirilasku:
Huoltajan tiedot (alle 18-vuotiaat)
Huoltajan nimi

Huoltajan puh. nro

Huoltajan sähköpostiosoite
Leirimaksut ja leiriaika (ilmoittaudu siihen ikäkauteen, jossa toimit keväällä 2015!)
Ikäkausi
Leiriaika
Hinta
 Sudenpennut (n. 7-9 v.)
3.-6.8.2015
70 euroa
 Seikkailijat (n. 10-12 v.)
3.-9.8.2015
110 euroa
 Tarpojat (n. 12-15 v.)
3.-9.8.2015
110 euroa
 Samoajat (n. 15-17 v.)
3.-9.8.2015
110 euroa
 Vaeltajat (n. 18-22 v.)
3.-9.8.2015
110 euroa
 Aikuiset (n. yli 22 v.)
3.-9.8.2015
110 euroa
 Päiväleiriläinen (vain 2000 ja sitä ennen syntyneet).
20 euroa / päivä
___.___–___.___.2015
Leiripaidan tilaus (T-paidan hinta on 10 e/kpl. Paitaa ei myydä leirillä, vaan sen voi ainoastaan ennakkotilata
31.3. mennessä. Paita ei sisälly leirimaksuun, ja se toimitetaan leirille. Lisätietoa: www.kepeli.fi/leiripaita )
Leiripaidan malli
 Lasten paita (110–160 cm)  Naisten muotoonleikattu (S–XL)
 Miesten muotoonleikattu (S–2XL)  Tavallinen (XS–3XL)
Leiripaidan koko
Lasten paita:  110/120 cm  130/140 cm  150/160 cm
Muiden paitojen koot:  XS  S  M  L  XL  2XL  3XL
Montako kappaletta tilaat?  1  2  3  4  5
Kuljetukset (Yhteiskuljetukset ovat 3.8. (meno) ja 9.8. (paluu). Yhteiskuljetukset sisältyvät leirimaksuun)
 Osallistun yhteiskuljetuksiin (Huom! Sudenpennuilla ei yhteiskuljetusta 6.8., katso seuraava kohta)
 Yhteiskuljetus 3.8. (meno), poistun leiriltä omalla kyydillä
 Saavun omalla kyydillä, yhteiskuljetus 9.8. (paluu)
 En osallistu yhteiskuljetuksiin
 Tuon oman auton leirille (Ei suositella! Leirialueelle ei voi tuoda autoa, vaan se täytyy jättää kauemmas)
Sudenpentujen poistuminen leiriltä. (Vain sudenpennut vastaavat tähän! Jos mitään kohtaa ei ole valittu,
pyritään kyyti järjestämään vierailupäivään osallistuvien autoista).
 Haen lapseni vierailupäivänä omalla autolla.
 Olen sopinut lapseni kuljetuksesta toisen lapsen vanhempien kanssa.
 Haen lapseni vierailupäivän yhteiskuljetuksella, jos sellainen järjestetään.

Ennakkotieto vierailupäivästä (torstai 6.8.) (Ei sitova, ilmoittautuminen vierailupäivään 1. leirikirjeessä)
Minulle saapuu vieraita arviolta…
 Ei vieraita  1-2  3-4  5 tai useampi
 Vieraani saapuvat omalla autolla
 Vieraani ovat kiinnostuneet yhteiskuljetuksesta, jos sellainen järjestetään.
Leiriläisen uimataito
 Yli 200 metriä  25-200 metriä  En osaa uida
Hengellisen ohjelman aikana osallistun…
 Evankelis-luterilaiseen ohjelmaan  Muuhun ohjelmaan
Leiriläisen erityisruokavaliot
 Kasvissyöjä (lakto-ovo)
 Vegaani
 Vähälaktoosinen
 Maidoton
 Laktoositon
 Gluteeniton
 Muu erityisruokavalio, mikä?
Allergiat (Täytäthän vain oikeat ruoka-aineallergiat!)
Tomaatti  raaka  kypsä
 kananmuna
 sitrushedelmät
Porkkana  raaka  kypsä
 banaani
 päärynä
Herne
 raaka  kypsä
 omena
 luumu
Paprika  raaka  kypsä
 pähkinä
 persikka
Lanttu
 raaka  kypsä
 manteli
 muu ruoka-aineallergia, mikä?
Selleri
 raaka  kypsä
 soija
Sipuli
 raaka  kypsä
 kala
Leiriläisen terveydentila
 olen terve
 astma
 diabetes
 epilepsia
 muu sairaus / terveydentilaan liittyvä huomio, mikä?
Lääkeaine ym. allergiat
 ampiaisen pisto
 lääkeaineallergia
 muu huomiota vaativa allergia
Tarvitsen apua lääkityksen ottamisessa (täytä vain, jos käytät jotain lääkitystä)
 En tarvitse
 Oma johtaja /savun EA-vastaava
 Lääkkeeni tarvitsee kylmäsäilytystä
Lisätiedot leiriläisen erityisruokavalioista, allergioista, terveydentilasta, lääkityksestä ym.:

Leiripestitoive (Vain leirillä johtajina toimivat! Valitse vähintään yksi sinua kiinnostava leirin osa-alue.)
 Minulla on jo leiripesti, mikä ja kenen kanssa olet sopinut siitä?
 Huolto
 Muonitus
 Ohjelma
 Savupesti / majoitus
 Muu, mikä?
Muut tiedot
 Osallistun perheeni kanssa, jossa on alle 7-vuotiaita lapsia (täytä lapsille ei-vielä-partiolaisen lomake)
 Olen sisupartiolainen

_________________________
Leiriläisen allekirjoitus

________________________________
Huoltajan allekirjoitus (alle 18-vuotiaat)

Palauttaessasi tämän lomakkeen hyväksyt leirin peruutusehdot ja annat luvan video- ja valokuvaamiseesi leirin aikana. Leirillä
kuvattua video- ja valokuvamateriaalia voidaan käyttää partion ja lippukuntien omissa julkaisuissa sekä yleisissä tiedotusvälineissä.
Halutessasi kieltää tämän, ota yhteyttä Kepelin toimistoon: toimisto@kepeli.fi
Leiriläinen sitoutuu noudattamaan leirin sääntöjä. Sääntöjä rikkova leiriläinen voidaan leiritoimikunnan päätöksellä lähettää
omakustanteisesti kotiin.
Ilmoittautumisen voi perua 31.3.2015 saakka veloituksetta. Vuonna 2000 ja aiemmin syntyneillä on kesäduuniturva, eli voivat perua
ilmoittautumisen 19.6.2015 saakka veloituksetta (leiripaidan tilausta ei kuitenkaan voi perua 31.3.2015 jälkeen). Tämän jälkeen
leirimaksu palautetaan ainoastaan terveydenhoitajan-/lääkärintodistusta vastaan. Leiriläisen tilalle voi vaihtaa toisen leiriläisen
19.6.2015 mennessä ja sopia hänen kanssaan leirimaksun jakamisesta. Ilmoita peruutuksista ja/tai muutoksista määräpäiviin
mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kepeli.fi

