Väiskin leiriläisilmoittautuminen
partiolaisille
Espoon Partiotuki ry:n suurleiri Väiski järjestetään 28.7.–6.8.2014 Skutvikenin leirialueella Tammisaaressa. Väiskille odotetaan
lähes 2 000 partiolaista. Voit ottaa mukaan myös kaverisi, jotka eivät vielä ole partiossa! Väiskillä me kutsumme ei-jäseniä
tutustujiksi. Huomioithan, että tutustujille on oma ilmoittautumislomake. Saat sen lippukunnastasi tai osoitteesta
www.väiski.fi, josta löytyy myös paljon muuta leiriin liittyvää tietoa! Tervetuloa Väiskille!
Ilmoittautuminen alkaa 31.12.2013. Palauta tämä
ilmoittautumislomake lippukuntasi Väiski
yhteyshenkilölle 21.3.2014 mennessä. Laskutuksen hoitaa
lippukuntasi, joka myös ensisijaisesti vastaa leiriin liittyviin
kysymyksiisi.
Leiriläisen syntymäaika:

Lippukuntasi Väiski-yhteyshenkilö on:
Nimi ja puh. Mia Peltoniemi, 045-3577097
Sähköposti: mia.peltoniemi@hotmail.com

Leiriläisen etunimi:

Ilmoittautumistunnus:
(partiojäsenkortista)
Leiriläisen sukunimi:

Leiriläisen partionimi:

Lippukunta:

Lähiosoite:
Postinumero ja – toimipaikka:

Leiriläisen puhelinnumero:

Leiriläisen sähköpostiosoite:
1. Lähiomaisen nimi:
(tavoitettavissa leiriaikana!)
1. Lähiomaisen puhelinnumero:

2. Lähiomaisen nimi:
(tavoitettavissa leiriaikana!)
2. Lähiomaisen puhelinnumero:

1. Lähiomaisen sähköposti:

2. Lähiomaisen sähköposti:

Otatko tutustuja-kaverin mukaan? Laittakaa ilmoittautumisenne jälkeen sinun lippukuntasi ja molempien yhteystiedot
sähköpostilla osoitteeseen vaiski.toimisto@partio.fi, 200 ensimmäiselle luvassa yllätys! Huom! Tutustujille on oma lomake!
Leiriaika: Ilmoittaudu siihen ikäkauteen, jossa toimit keväällä 2014. Lisätietoa mm. perheleiristä ja leiristipendin hakemisesta
osoitteessa www.väiski.fi!
Ajankohta
Hinta
Sudenpennut n. 7–9 v.
1. – 5.8.2014
110€
Seikkailijat n. 10–12 v.
28.7. – 5.8.2014
145€
Tarpojat, syntynyt v. 2000 – 2001
28.7. – 5.8.2014
145€
Tarpojat, syntynyt 1999, huomaa pidempi leiriaika
28.7. – 6.8.2014
145€
Samoajat n. 15–17 v.
28.7. – 6.8.2014
145€
Vaeltajat n. 18–22 v.
28.7. – 6.8.2014
145€
Aikuiset n. yli 22 v.
28.7. – 6.8.2014
145€
Päiväleiriläinen (vain 1999 ja sitä ennen syntyneet.) Ei sisällä kuljetuksia.
___.__. - ___.__.2014 Päiväleiri: 20€/vrk
Omalla autolla saapuminen leirialueelle ei ole mahdollista.
Perheleiri: vrkOlen Perheleiriläinen. Täytäthän jokaisesta lapsesta oman lomakkeen!
hinta, 110€ tai 145€
leiriajan mukaan
Tämä on 0 – 7-vuotiaan lapsen ilmoittautumislomake, vanhemman nimi:
2€ x ikä x leiriaika

___.__ - ___.__.2014
Lisätiedot:

Olen sisupartiolainen

Leiriläisen uimataito:
Yli 200 metriä
25–200 metriä
En osaa uida
Hengellisen ohjelman aikana osallistun:
Ekumeeniseen jumalanpalvelukseen
Elämänkatsomukselliseen ohjelmaan
Leiriläisen erityisruokavaliot:
Huom! Leirillä tarjottava ruoka on vähälaktoosista.
kasvisruoka ( syön kalaa, syön kanaa)
vegaani
maidoton
gluteeniton
laktoositon
muu ruokavalio, mikä?
Leiriläisen ruoka-aine allergiat:
Tomaatti
kypsä,
raaka
sitrushedelmät
kananmuna
Porkkana
kypsä,
raaka
pähkinä
kala
Paprika
kypsä,
raaka
soija
omena
Herne
kypsä,
raaka
banaani
Lanttu
kypsä,
raaka
muu (esim. mauste-, lisäaine-, tai vilja-allergia), mikä?
Selleri
kypsä,
raaka
Sipuli
kypsä,
raaka
Allergian vakavuus:
Lieviä oireita:
(Lähetäthän tarvittaessa lisäselvityksen osoitteeseen
Kohtalaisia oireita:
vaiski.toimisto@partio.fi.)
Vakavia oireita:
Huomioitavat sairaudet tai terveydentila:
astma
diabetes
epilepsia
muu sairaus/ terveydentilaan liittyvä huomio, mikä? Laajemman lisäselvityksen voit lähettää vaiski.toimisto@partio.fi.

Lääkeaine ym. allergiat:
ampiaisen pisto
lääkeaineallergia
muu allergia
Lisätiedot:
Tarvitsen apua lääkityksen ottamisessa:
En tarvitse
Oma johtaja/savun EA-vastaava
Leirisairaala
Leirituotteiden tilaaminen: Väiski-leiripaidan hinta on 12 €/kpl. Se maksetaan leirimaksun yhteydessä ja toimitetaan leirille.
Lisätietoja ja kuvia paitamalleista osoitteesta www.väiski.fi. Leiripaita ei sisälly leirimaksuun ja sen voi tilata vain ennakkoon 21.3. asti.
Minkä mallin leiripaidan tilaat?
Tavallinen
Lady fit
Miesten slim
Lasten paita
Minkä kokoinen?
104cm
116cm
128cm
140cm
152cm
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL (ei lady fit)
Montako paitaa otat?
1 kpl
2 kpl
3 kpl
4 kpl
5 kpl
Hei yli 15-vuotias tai 15 vuotta vuonna 2014 täyttävä! Muistathan täyttää vielä erillisen pestilomakkeen! Saat sen lippukunnastasi
tai osoitteesta www.väiski.fi.
Olen täyttänyt pestilomakkeen.
Vuonna 1999 tai sitä aiemmin syntyneen huoltaja täyttää: annan lapselleni luvan osallistua myös rakennusleirille
25.7. – 27.7.2014 ja purkuleirille 7.8.2014. Rakennus- ja purkuleireille voivat ilmoittautua ne, jotka täyttävät 15 vuotta
vuonna 2014 ja sitä vanhemmat.

Leiriläisen allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus, nimen selvennys ja päivämäärä

Allekirjoitettuasi tämän lomakkeen hyväksyt leirin peruutusehdot ja annat luvan video- ja valokuvaamiseesi leirin aikana. Leirillä kuvattua
video- ja valokuvamateriaalia voidaan käyttää partion omissa julkaisuissa sekä yleisissä tiedotusvälineissä. Halutessasi kieltää tämän, ota
yhteyttä Väiski-toimistoon puh. 09 8865 12 10. Tällä lomakkeella annetut tiedot ovat luottamuksellisia ja vain leirin käytössä.
Leiriläinen sitoutuu noudattamaan leirin sääntöjä. Sääntöjä rikkova leiriläinen voidaan leiritoimikunnan päätöksellä lähettää
omakustanteisesti kotiin. Ilmoittautumisen voi perua 21.3.2014 saakka veloituksetta. Tämän jälkeen leirimaksu palautetaan ainoastaan
terveydenhoitajan-/lääkärintodistusta vastaan vakuutusyhtiön kautta. Leiriläisen tilalle voi vaihtaa toisen leiriläisen 20.6.2014 ja sopia hänen
kanssaan leirimaksun jakamisesta. Ilmoita muutoksesta sähköpostitse ositteeseen vaiski.toimisto@partio.fi.
Väiskillä ei ole käytössä sisar- tms. alennusta. Leirille myönnetään stipendejä sosiaalisin, taloudellisin ja terveydellisin perustein. Stipendien
hakuaika päättyy 21.3. klo 16. Lomakkeen stipendin hakemiseen löydät osoitteesta www.väiski.fi. Väiskillä on käytössä kesäduuniturva
samoajille, vaeltajille ja aikuisille. Lisätietoja Väiskistä saat lippukuntasi Väiski yhteyshenkilöltä, www.väiski.fi ja Facebook: Väiski.

