KUTSU
Leimausleiri 4.-7.6.2018
Suunnistuksen nuorten suurleiri, Leimaus-leiri järjestetään vuonna 2018
Kisakallion Urheiluopistolla Lohjalla.
https://www.kisakallio.fi/fi/tapahtumat/urheilu/leimaus2018
Satakunnan Suunnistuksen nimissä on varattu 60 paikkaa (50 suunnistajaa +10 ohjaajaa) opistotason
majoitukseen. Varaus tehtiin etujoukoissa ja tiedusteluista päätellen tämä opistotason varaus onnistui.
Ilmoittautuneita oli 18.9.2017 jo yli 2000. Olemme tehneet Leimaus-leirimatkoja jo useana vuonna
yhteistyössä alueen seurojen kanssa ja viime vuonna ensimmäisen kerran alueen kanssa.
Majoitus ja hinnat
Opistotaso 205 € / hlö (nuoret), 185 € / hlö (ohjaajat)
Opistotason huoneet ovat perusmukavuuksin varusteltuja 2-8 hlö huoneita. Majoituksissa
hyödynnetään kaikki mahdolliset lisävuodepaikat. WC ja suihkutilat sijaitsevat huoneiden välittömässä
läheisyydessä.
Alueelta tullaan anomaan tukea leirikustannuksiin, lisäksi monet seurat tukevat leiriläisiä tai ainakin
ohjaajia. Ohjaajia/valmentajia tarvitaan leirille noin yksi ohjaaja / 5-6 nuorta.
Kuljetukset
Tämän hetken näkemyksen mukaan matkaamme sinne bussilla. Jos saamme bussiin 50 henkeä on
menopaluu-kustannusarvio 15-25 euroa / henkilö. Viime vuonna alueen tuella saimme katettua
bussikuljetuksen kustannukset.
Varausjärjestys
Varattuihin paikkoihin on etuvarausoikeus ohjaajilla, sekä alueen nuorilla, joiden sarja on kesällä 2018
H/D10 tai siitä ylöspäin. RR-ikäisille edellytetään ensisijaisesti myös huoltajan mukanaoloa. Kokemus on
osoittanut, että nuoremmille leiri on aika rankka pitkine siirtymisineen ja varhaisine herätyksineen.
Lisäksi nuorimmat sitovat paljon yhteistä valmennus/ohjaajakapasiteettia. Ensimmäisestä yhteisestä
leiristä lähtien olemme olleet yksi ryhmä, jossa on valmennus ja ohjausresurssit jaettu tasan yli
seurarajojen ja systeemi on toiminyt hyvin!
Mikäli ensimmäisestä vaiheesta jää paikkoja yli jaetaan niitä varausjärjestyksessä ns. perhepaikoille,
jolloin kuitenkin jokaisella nuorella on oma huoltaja mukanaan.

Aikataulu ja ilmoittautuminen
Ennakkolasku (10%) tulee järjestäjiltä maksettavaksi eräpäivänä 31.11.2017 varattuna olevien 60
henkilön majoituksen mukaan. Seurat sopivat tämän maksusta keskenään.
Leiriläisiä ja ohjaajia pyydetään ilmoittautumaan 31.12.2017 mennessä Satakunnan Suunnistuksen
sivuilla olevaan ilmoittautumisjärjestelmään (avautuu viimeistään 1.11.2017).
Ilmoittautumislinkki: https://goo.gl/forms/H2CrzPnItoIyHnkl2
Varausjärjestelmässä kysytään myös tasoa, jolle haluaa. Tasoa voi muuttaa vielä myöhemmin. Mikäli
halukkaita on enemmän kuin paikkoja, niin varausjärjestys ratkaisee... ole siis nopea...
Meidän oma ehdoton viimeinen ilmoittautumisaika on 9.4.2018 klo 23:59, jonka jälkeeen aamulla
10.4.2018 ylimääräiset varauspaikkamme tullaan vapauttamaan muiden käyttöön. Leiriorganisaatio
pitää ilmoittautumista auki 15.4.2018 saakka.
Tehtyjä majoitusvarauksia ja leiri-ilmoittautumisia voimme muuttaa ja peruuttaa veloituksetta 4.5.2018.
saakka. Tämän jälkeen tulevista yksittäisistä peruutuksista leiriorganisaatio hyvitää 50% hinnasta
lääkärintodistusta vastaan.
15.4.2018 jälkeen tulee loppulasku leiristä joka jaetaan seurojen kesken ilmoittautuneiden perusteella.
Seurat veloittavat leirikulut omien maksuperiaatteidensa mukaisesti omilta jäseniltään .
Myöskin säbä-turnaukseen ilmoittautuminen tullaan hoitamaan 15.4.2018 mennessä.
Lisätietoja
Ennen leiriä lähetetään lisätietoa ilmoittautuneille.
Tänä vuonna leirimme vetovastuu on Rastikarhuilla ja lisätieoja voi kysyä:
Veli-Matti Jutila p. +358400805424 vmj@dnainternet.net
Päivi Kujansuu p. +358505812892 paivi.kujansuu@edupori.fi

