TERVETULOA SUURMÄNKIÖLLE!
Ilmoittautuminen Suurmänkiölle on aivan käsillä nyt on aika aloittaa leirin fiilistely lippukunnissa!
Suurmänkiölle odotetaan arviolta 600 mänkijää
ympäri Suomea, olettehan tekin mukana
juhlimassa metsänkävijöiden 100-vuotista taivalta
Kemiön merimaisemissa?
1. Valitkaa
lippukunnastanne
savunjohtaja

2. Savunjohtaja toimii
lippukunnan ja
leiriorganisaation välisenä
yhteyshenkilönä sekä toki
itse leirillä savunjohtajana.

SUDENPENNUT 75 EUROA
LEIRIAIKA 26.6.-29.6.19
SEIKKAILIJOISTA YLÖSPÄIN 130 EUROA
LEIRIAIKA 26.6.-2.7.19
Ns. rajatapauksissa lippukunnat voivat itse linjata mihin
ikäkauteen osallistujat ilmoittautuvat. Ikäkauden valinta
tapahtuu ilmoittautumislomakkeella.

3. Ilmoittakaa savunjohtajan
nimi ja yhteystiedot 15.2
mennessä
tiedotus@metsänkävijät.fi

4. Ta-daa! Yhteydenpito on
saatu nohevasti käyntiin!

ILMOITTAUTUMINEN, MAKSAMINEN & PERUUTUSOHJEET
Ilmoittautumisaika on 1.1.-31.3.2019.
Ilmoittautumislinkki tulee Suurmänkiön
nettisivuille metsänkävijät.fi/
suurmankio/ilmoittautuminen.
Mahdollisesta jälki-ilmoittautumisesta
informoidaan erikseen.

Leirille lähdön voi perua veloituksetta

Leirille ilmoittaudutaan Kuksajäsenrekisterin kautta.
Alaikäiset leiriläiset ilmoittaa huoltaja
omilla huoltajatunnuksillaan.

ei palauteta, mutta lippukunta voi asettaa

Lippukunta laskuttaa omia leirille
ilmoittautuneitaan parhaaksi
katsomallaan tavalla. Leiriorganisaatio
karhuaa lippukunnilta kootusti
osallistumismaksut, eräpäivä tulee
olemaan 30.4.
Laskutuksesta lisää myöhemmin!

31.3. asti suoraan Kuksassa omilla tai
huoltajan tunnuksilla.
31.3 jälkeen tehdyissä
peruutustapauksissa osallistumismaksua
toisen osallistujan perujan tilalle.
Sairastapauksissa osallistujan on
mahdollista hakea korvausta
osallistumismaksusta ensisijaisesti omasta
vakuutuksesta tai toissijaisesti
partiovakuutuksesta tai pyrkiä löytämään
tilalleen toinen osallistuja. Lisätietoa

partiovakuutuksesta : www.partio.fi/
partiolaisille/partiovakuutus.

Suurmänkiöllä on käytössä ns.
kesätyötakuu. Leirille osallistumisen
voi perua 31.5. asti mikäli osallistuja ei
pääse kesätöiden vuoksi
osallistumaan. Leirin
osallistumismaksu palautetaan
osallistujalle työsopimusta vastaan.
Kaikissa peruutustapauksissa
olettehan yhteydessä
tiedotus@metsänkävijät.fi

PESTI?
Vaeltajat ja sitä vanhemmat

Suurmänkiötä on tarkoitus

partiolaiset toimivat leirillä
pestissä. Karkea

pyörittää niin kuin hieman
isompaa lippukuntaleiriä -

ilmoittautuminen pesteihin
tapahtuu osa-alueittain

nakkikone pyörii ja asioista
voidaan sopia myös lennosta

ilmoittautumisen
yhteydessä. Osa-alueiden

tai mahalaskun jälkeen.

johtajat (huolto, ohjelma,
viestintä jne.) ovat
yhteydessä pesteistä
kiinnostuneisiin.
Leiriorganisaatio suosittaa,

EI-VIELÄ PARTIOLAINEN?
Myös ei-vielä-partiolaiset

ollut korkeintaan kaksi. EVP-

ovat tervetulleita leirille
samalla leirimaksulla. EVP:t

osallistujien leirimaksujen
laskuttamisesta huolehtii se

ilmoittautuvat Kuksan kautta
siinä missä jäsenmaksun

lippukunta, minkä mukana
EVP leirille tulee. EVP:t

maksaneet partiolaiset.
Partiovakuutus kattaa myös

otetaan leiriorganisaation
puolesta huomioon

EVP-osallistujat, mikäli
partioon tutustumiskertoja

lippukuntien kootussa
karhuamisessa.

että lippukunnan leiriarjen
pyörittämiseen varataan
savunjohtajan lisäksi 0.5-1
johtajaa 15 lasta kohden.
Leiriarjen pyörittämisellä
tarkoitetaan esim.
ruokailuihin ja ohjelmiin
saattamista (ja osaan
ohjelmista avuksi jäämistä),
yöpuulle pakottamista ja niin
edelleen. Kyllä te tiedätte.

on ennen Suurmänkiötä

LEIRILLE KULKEMINEN
Huomioittehan, että lippukunnat vastaavat itse leirille kulkemisesta. Kunkin
lippukunnan tulee siis itse suunnitella, järjestää ja tiedottaa parhaaksi katsomansa
kuljetus leirille. Suosittehan yhteiskuljetusta mikäli lippukuntanne osallistujamäärä
leirille sen mahdollistaa! Myös yhteystyö muiden mänkijälippukuntien kanssa on
sallittua!

APUA, LISÄTIETOA TAI JOTAIN MUUTA?
Mirkku, tiedotus@metsänkävijät.fi
Antti, leirinjohtaja, suurmankio@metsänkävijät.fi
Leirin nettisivut http://metsänkävijät.fi/suurmankio/
Leirin facebook https://www.facebook.com/suurmankio/

