Ryske’19 – piirileirin ilmoittautumis- ja
perusmisehdot
1. Leiriläinen tai leiriläisen huoltaja vastaa viime kädessä leiriläisen ilmoittautumisesta.
Osallistumisoikeus Ryske’19 -leirille on kaikilla vuoden 2019 partion jäsenmaksun maksaneilla.
Ei-jäsenten on mahdollista osallistua leirille korotetulla osallistumismaksulla. Sitovat
ilmoittautumiset leirille tulee tehdä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, ellei muuta
mainita. Leirin nettisivuilta www.ryske19.fi on luettavissa leirin ilmoittautumisaikataulu ja
viimeiset ilmoittautumispäivät. Ryske’19 -leirille ilmoittaudutaan Kuksa-jäsenrekisterin kautta.
Ilmoittautumislinkki löytyy leirin ja piirin nettisivuilta. Myös huoltaja ja lippukunnan
jäsenrekisterinhoitaja voivat ilmoittaa henkilöitä leirille. Ilmoittautumisessa suosittelemme
käyttämään Partio ID:tä oikeiden tietojen saamiseksi, sillä muuten tiedot voivat muuttua tai
kadota.

2. Osallistujamäärän perusteella päätetään leirinjohtajien ja piirihallituksen kesken, pidetäänkö
leiri vai perutaanko se.

3. Sähköinen leirikirje – tarkista sähköpostiosoitteesi! Leirikirje lähetetään kaikille osallistujille
sähköisesti ennen leirin alkua. Leirikirje on mahdollista tilata kotiin paperisena versiona
ilmoittautumisen yhteydessä. Varmista ilmoittautumisen yhteydessä, että sähköpostiosoite ja
postiosoite ovat oikein Kuksassa.

4. Leiriorganisaatio laskuttaa osallistumismaksut suoraan osallistujilta maaliskuun 2019
loppupuolella. Laskutus tapahtuu yhdessä erässä ja siinä on huomioitu mahdollinen
stipendiavustus ja lippukunnan avustus, mikäli lippukunta on merkinnyt sen Kuksaan.

5. Ilmoittautuminen Ryske’19 -leirille on mahdollista perua veloituksetta ilmoittautumisajan
päättymiseen saakka (28.2.2019). Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistumismaksua ei
palauteta, pois lukien sairastapaukset ja tapaturmat sekä kesätyö- ja lomatakuu.
Ilmoittautuminen on mahdollista perua veloituksetta, mikäli leiriläinen on hakenut
leirimaksuavustusta ilmoittautumisen yhteydessä ja avustusta ei ole myönnetty. Peruminen on
tehtävä sähköpostitse osoitteeseen ryske@partio.fi.
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6. Poisjäänti leiriltä ilman syytä ei oikeuta maksun palautukseen. Jos
peruutuksen syy on osallistujaa tai hänen lähiomaistaan kohdannut sairaus tai tapaturma, voi
osallistumismaksun periä partiovakuutusehtojen mukaisesti LähiTapiolalta (lääkärintodistus
vaaditaan). Muulla voittamattomalla esteellä (esim. hautajaiset) on mahdollista hakea
osallistumismaksun palautusta leiriorganisaatiolta. Osallistujan tulee ilmoittaa perumisesta aina
sähköpostitse osoitteeseen ryske@partio.fi mahdollisimman pian, kun poisjäänti leiriltä on
tiedossa.

7. Leirille ilmoittautuvien samoajien, vaeltajien ja aikuisten on mahdollista peruttaa
ilmoittautuminen kesätyö- ja lomatakuun avulla. Leiri-ilmoittautumisen peruuttaminen onnistuu
veloituksetta 31.5.2019 mennessä, mikäli leirille ilmoittautunut henkilö ei pysty osallistumaan
leirille kesätöiden takia tai hän ei ole saanut kesälomaa leirin ajaksi. Perumiset ilmoitetaan
osoitteeseen ryske@partio.fi ja liitteenä tulee toimittaa työnantajan allekirjoittama todistus.
Leirin voi perua kesätyö -ja lomatakuun käyttäneet leiriläiset ja heidän perheleiri-ikäiset (0-6vuotiaat) lapset.

8. Lippukunta voi lähettää poisjääneen osallistujan tilalle toisen henkilön sovittuaan asiasta
leiriorganisaation kanssa. Lippukunnan tulee ilmoittaa asiasta aina sähköpostitse osoitteeseen
ryske@partio.fi mahdollisimman pian, kun poisjäänti leiriltä on tiedossa.

9. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista leirille pestiin ilmoittautuville vaeltajille ja aikuisille.
Tekijöiden jälki-ilmoittautuminen on sitova, eikä osallistumismaksua palauteta (pois lukien
sairastapaukset ja tapaturmat, kesätyötakuu ja kesälomatakuu). Tekijöiden jälkiilmoittautumisen aikataulu julkaistaan erikseen leirin nettisivuilla www.ryske19.fi. Jälkiilmoittautumisen kautta ilmoittautuneet tekijät laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen.

10. Päiväleiri-ilmoittautumisella leirille on mahdollista osallistua yhdeksi tai useammaksi
vuorokaudeksi. Päiväleiri-ilmoittautumisen aikataulu julkaistaan erikseen leirin nettisivuilla
www.ryske19.fi. Päiväleiri-ilmoittautuminen on sitova, eikä osallistumismaksua palauteta (pois
lukien sairastapaukset ja tapaturmat, kesätyötakuu ja kesälomatakuu). Päiväleiriilmoittautumisen kautta ilmoittautuneet osallistujat laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen.
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