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24.-26.11.2017

Tämän syksyn lippukuntaretki kokoaa Hespartot retkeilemään Inkoon Kavalahteen.
Myös ei vielä partiolaiset kaverit ovat tervetulleita!
Lähtö: 2
 4.11. k
 lo 1
 7 P
 aavo Nurmen patsaalta
Paluu: 2
 6.11. k
 lo 1
 6 m
 yös Paavo Nurmen patsaalle
Ilmoittaudu mukaan 10.11. mennessä sähköisen ilmittautumislinkin kautta:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=17690. Muistathan liittää ilmoittautumiseesi
mahdolliset tiedot erityisruokavaliosta ja allergioista.
Ilmoittautuminen on sitova, eikä retkimaksua palauteta ilman lääkärintodistusta, mikäli
peruminen tapahtuu ilmoittautumisajan päätyttyä.
Helpoiten ilmoittautuminen sujuu näin:
1. Kirjaudu ensin Kuksaan partio-ID tunnuksilla tai luo uudet tunnukset tai ilmoittaudu EVPkohdasta. Ongelmatilanteissa otathan yhteyttä jäsenrekisterivastaava Sallaan sähköpostilla;
sallav.heiskanen@gmail.com.
2. Avaa toisessa välilehdessä yllä mainittu linkki. Tällöin pitäisi avautua suoraan
ilmoittautumissivu, jossa lippukuntalaisen tiedot ovat jo valmiina.
HUOM! Mikäli Kuksa-tunnuksen luominen ei onnistu tai lapsesi ei vielä ole Kuksassa,
paina “Jos et ole partiolainen, ilmoittaudu tapahtumaan tästä”.
3. Maksa samalla retkimaksu 35€ Hesparton tilille: FI03 1028 3000 3070 25.
Kirjoita viestikenttään “LPK-retki syksy 2017 + osallistujan nimi”.
4. Lähtöpäivänä jokaisella on oltava mukanaan tulostettu maksutosite retkimaksusta (myös
johtajat!) sekä Kuksasta tulostettu vuoden 2017 SP:n jäsenkortti. Lisäksi kaikkien alle 18vuotiaiden on tuotava mukanaan lähtöön alla oleva lupalappu täytettynä.
Lisätietoja voi kysellä retkenjohtaja Liina Laukkaselta.
liina.laukkanen@hespartto.fi
0452321108

✁___________________________________________________________________________
(Ota tämä mukaan lähtöön)

Annan luvan lapselleni___________________ osallistua Hesparton lippukuntaretkelle
24.-26.11.2017
_
 ________________________
Huoltajan allekirjoitus

Kaikkien, myös sudenpentujen olisi hyvä pakata itse. Vanhempi voi valvoa v
 ieressä ja esim.
nimikoida tavarat.
Muistathan nimikoida kaikki tavarasi ja pakata ne m
 uovipusseihin, jotta n
 e ovat helpommin
löydettävissä, eivätkä kastu.
Mukaan retkelle tarvitset
o Rinkka tai iso reppu, ei irtonyssyköitä.
o Maksutosite retkestä, lupalappu & SP:n jäsenkortti
o Partiohuivi (kaulaan)
o Lämmin makuupussi, yöpuku ja halutessasi unilelu
o Makuualusta (seikkailijat ja tarpojat)
o Aluslakana (sudenpennut)
o Säänmukaiset ja lämpimät ulkoiluvaatteet
o Säänmukaiset ja lämpimät ulkoilujalkineet
o Riittävästi vaihtovaatteita
o Vaihtosukkia
o Alusvaatteita
o Villasukkia kaksi paria
o Pipo ja kaulahuivi
o Lämpimiä käsineitä kolme paria
o Juomapullo
o Hammasharja & -tahna, sekä mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet
o Harja ja muutama ponnari pitkähiuksisille
o Pyyhe
o Shampoo ja pitkähiuksisille hoitoaine
o Kompassi, puukko sekä taskulamppu varaparistoineen
o Muistiinpanovälineet
Halutessasi voit pakata myös
o OEK–laulukirja
o Karkkia tai muuta naposteltavaa (kohtuudella)
Mukaan ET tarvitse
o Puhelinta (johtajilta löytyy tarvittaessa)
o Käärepaperillisia karkkeja

