AVARA 2020
Hyvää alkanutta vuotta ja katse kesään!
Ethän vain ole unohtanut vuoden tärkeintä partiotapahtumaa? Sitä, jota
hehkutetaan viikkoja ennen, muistellaan vielä vuosien jälkeenkin ja jolla
luodaan uusia ystävyyssuhteita ja vaalitaan vanhoja? Kyseessähän on tietysti
Helsinki Pohjoisen lippukuntien yhteinen kesäleiri - Avara 2020. Jos siis jostain
kannattaa itsensä tulevana kesänä löytää, niin Kavalahden leirikeskuksesta
20.-26.7.2020. Sudenpentujen lyhyt leiri loppuu jo torstaina 23.7.2020, jolloin
on myös leirin vierailupäivä halukkaille kotijoukoille. Vierailupäivästä tulee
lisätietoa lähempänä leiriä.
Kuksat, Käpytytöt, Kulman Kiertäjät, Oulunkylän Käskynhaltijat, Toimen
Tytöt, Vuokot, Vuorenhaltiat ja Kaskipartio valtaavat Inkoon maastot
päräyttävällä ohjelmalla ja loppukesän taianomaisella tunnelmalla. Kaikille
ilmoittautuneille lähtee lisätietoa lähempänä leiriä varustelistasta, lähtö- ja
saapumisajoista ja leirin ohjelmasta. Kaikilla johtajaikäisillä eli samoajilla,
vaeltajilla, aikuisilla ja tämän kevään ROK-kurssilaisilla tulee olemaan leirin
aikana pesti. Leirillä suoritettavista pesteistä tulee myös lisää tietoa lähempänä
leiriä.
Jos haluat päästä tekemään leiriä jo ennen kesää, vapaita pestejä voi katsella
esimerkiksi Avaran nettisivuilta. Voit myös milloin tahansa ottaa yhteyttä
leiritoimikuntaan ja ilmoittautua innokkaaksi tekijäksi. Leiritoimikunnan
yhteystiedot löytyvät leirin nettisivuilta avara2020.fi.

Kun et halua jäädä tästä kaikesta paitsi, suuntaa ilmoittautumaan osoitteeseen
http://bit.ly/2T6LRnW

Ilmoittautumisaika on 27.1.-30.3.2020.  Nappaa leiriseuraksi naapurit, serkut,
kaverit, toverit ja kaimat, vaikka he eivät partiolaisia (vielä) olisikaan. Leirillä
on kesätyötakuu toukokuun loppuun asti, eli työsopimusta vastaan on
mahdollista saada osallistumismaksu takaisin (siinä meni siis viimeinenkin
tekosyy olla ilmoittautumatta!)
Leirin hinta:
Sudenpennuille (ja muille lyhyelle leirille 20.-23.7. osallistuville) 110 €.
Seikkailijoille ja tarpojille (pitkä leiri 20.-26.7.) 140 €.
Varsinaisen ilmoittautumisajan päätyttyä 30.3.2020 osallistuminen muuttuu
sitovaksi. Leiritoimikunta tiedottaa mahdollisimman pian siitä, miten
leirimaksujen kanssa toimitaan, mikäli leiri joudutaan perumaan
koronavirustilanteen takia. Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa leirimaksu
laskutetaan osallistujalta, mutta osallistujan on mahdollista hakea korvausta
omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta
https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/
(poikkeuksena tähän kesätyötakuu toukokuun loppuun). Leirimaksuihin
haettavista avustuksista on tulossa lisätietoa myöhemmin.
Muistathan edelleen seurata ja fiilistellä leiriä jatkuvasti rakentuvilla
nettisivuillamme avara2020.fi sekä sosiaalisen median kanavilla facebookissa
(avara2020) ja instagramissa (avara2020official).
Jäikö vielä kysyttävää? Ota yhteyttä:
Hanna Österman, osallistujajohtaja
hanna.osterman@partio.fi

Jos ilmoittautuessa tulee ongelmia Kuksa-tunnusten kanssa, olethan yhteydessä
oman lippukuntasi jäsenrekisterinhoitajaan.
Nähdään Avaralla!

