Palauta tämä
lomake
lippukuntaasi!

Osallistumislupa
piirin kurssille tai tapahtumaan

Jokaiselta alle 16-vuotiaalta partiolaiselta edellytetään huoltajan suostumusta
osallistua piirin kursseille ja tapahtumiin. Yli kolme yötä kestävällä kurssilla tai
tapahtumalla suostumus tarvitaan kaikilta alle 18-vuotiailta. Tämän lisäksi jokaisella
partiolaisella tulee olla maksettuna Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n
jäsenmaksu.
Osallistujan tiedot:
Nimi

Syntymäaika

Osoite

Jäsennumero

Sähköposti

Puhelin

Erikoisruokavaliot ja allergiat

Kurssit ja tapahtumat:
Nimi

Ajankohta

Nimi

Ajankohta

Nimi

Ajankohta

Merkitse rasti ruutuun, mikäli partiolainen osallistuu yhteiskuljetukseen

Annan huollettavalleni luvan osallistua yllämainittuihin tapahtumiin:

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Huoltajan puhelinnumero

Tietoa piirin kursseista ja tapahtumista
Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset
ry
järjestää kuutisenkymmentä koulutusta
ja suuren joukon muita tapahtumia
vuosittain.
Lippukunnat
ilmoittavat
jäsenensä
näihin
tapahtumiin
pääsääntöisesti kahdesti vuodessa –
alkusyksystä
ja
alkukeväästä.
Kursseista
ja
tapahtumista
on
ilmoitukset Heppu-lehdessä huhti –
toukokuussa ja loka – marraskuussa
sekä piirin nettisivuilla osoitteessa
www.papa.partio.fi.
Tieto kursseille hyväksymisestä tulee
lippukuntiin
noin
kaksi
viikkoa
ilmoittautumisten
jälkeen.
Tiedon
jakaminen kurssilaisille on lippukunnan
vastuulla (koulutusvastaava). Kurssikirje
tulee kurssilaiselle noin kaksi viikkoa
ennen kurssia.
Sähköpostiosoite tulee ehdottomasti
kertoa, sillä se on nopein tapa saada
yhteys koulutettavaan ja tiedottaa
mahdollisista muutoksista. Jokaisen
sähköpostillisen
kannattaa
seurata
postiaan ennen kurssia tällaisten
ilmoitusten varalta. Varmista myös, että
yhteystiedoissa on kännykkänumero,
mikäli kurssilaisella sellainen on.
Talous. Osallistumismaksut, kuljetukset
sekä
mahdollinen
oheismateriaali
laskutetaan lippukunnalta tapahtuman
jälkeen. Piiri ei siis kerää rahaa
tapahtumissa osallistujilta, vaan kaikki
kulut
laskutetaan
lippukunnilta
normaalin
osallistumismaksun
yhteydessä.
Lippukunta
päättää
kustantaako koulutuksen jäsenelleen vai
laskuttaako
sen
osallistujilta.

Kurssimaksut ovat pääsääntöisesti 35
euroa viikonlopulta.
Kuljetukset järjestetään melkein kaikille
kursseille.
Joillekin
pienemmille
kursseille osallistuja saa kurssikirjeen
mukana ohjeet kurssille saapumisesta.
Suosittelemme
yhteiskuljetuksia
käytettävän, mikäli sellainen on tarjolla,
sillä näin saadaan kurssit käyntiin
tehokkaasti. Kuljetukset maksavat noin
10 euroa kurssilaista kohden.
Peruutukset tehdään aina piirin
toimistolle! Kurssimaksua ei laskuteta,
jos peruutus tulee piirin toimistolle
vähintään kuukautta ennen kurssin
alkamista. Lippukunnilla on oikeus
vaihtaa
kurssille
osallistujaa.
Kurssimaksu laskutetaan kokonaan, jos
peruutusta ei tule lainkaan tai se tulee
liian myöhään, eikä ilmoittautunut löydä
itselleen sijaista. Osallistumismaksua ei
laskuteta,
jos
peruutus
johtuu
sairaudesta tms. ja osallistuja toimittaa
lääkärintodistuksen piiritoimistolle. Jälkiilmoittautumiset ovat sitovia.

