RYSKE’19 ILMOITTAUTUMISOHJE
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen aukeaa 1.12. Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksa-jäsenrekisterin kautta, jonne
partiolaisella täytyy olla toimiva partioID (käyttäjätunnus ja salasana). Kaikki partiolaiset ilmoittautuvat
partioID:n avulla. Näin varmistetaan, että ilmoittautujan tietoja käsitellään oikein.
Jotta ilmoittautuminen onnistuu, tulee partion jäsenmaksu olla maksettuna vuodelle 2019.
Mikäli partioID:n kanssa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä oman lippukuntasi jäsenrekisterinhoitajaan.
Huoltaja ilmoittaa alle 18-vuotiaan partiolaisen huoltajan Kuksa-tunnuksilla. Huoltajan tulee olla
tarkkana ilmoitettavan henkilön valinnassa (onko valikossa lapsi vai huoltaja itse).
Ei-partiolaiset ovat myös tervetulleita leirille. Hekin ilmoittautuvat Kuksa-jäsenrekisterin kautta.
Ilmoittautumaan pääset suoraan tästä: kuksaan.fi/22974 .

Perumisehdot
Ilmoittautuminen on mahdollista perua veloituksetta ilmoittautumisen loppumiseen asti (28.2).
Sairastapauksen tai tapaturman sattuessa leirimaksu on mahdollista periä omalta vakuutusyhtiöltä tai
partiovakuutuksesta. Tällaisessa tapauksessa ota yhteyttä ensisijaisesti vakuutusyhtiöösi ja toissijaisesti
partiovakuutukseen. Leiri ei palauta maksettuja osallistumismaksuja.
Kaikki perumiset ryske@partio.fi -osoitteeseen.

Ilmoittautumiseen liittyvät tärkeät päivämäärät
Ilmoittautuminen auki 1.12.2018 –28.2.2019.
Early Bird-hinta (185€/110€) 1.12.2018 –31.1.2019.
Normaali hinta (195€/125€) 1.2. –28.2.2019.

Huomioitavia asioita ilmoittautumisessa
Ilmoittautumisessa tulee vastata jokaiseen kohtaan totuudenmukaisesti ja harkiten. Kiinnitä erityistä
huomiota seuraaviin:
Ruoka-aineallergiat:
Ruoka-aineallergiat tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkasti. Erottele selkeästi raa’at ja kypsät ruokaaineet.
Terveyteen liittyvät asiat:
Tähän kohtaan tulee kirjata asiat, jotka vaikuttavat terveyden puolesta leiriläisen
arkeen ja jotka leirin lääkinnän on tärkeää tietää. Tieto menee ainoastaan leirin
viralliselle lääkinnälle. Oman lippukunnan johtajille tiedot tulee ilmoittaa
erikseen, sillä leirin lääkintä ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin.
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Esteettömyys:
Tähän kohtaan tulee ilmaista asiat, joissa leiriläinen tarvitsee apua, jotta leiriarki
onnistuu esteettömästi. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi liikkuminen leirialueella
tai sähkön/latauspisteen tarve terveydelle tarpeellisille laitteille.
Sisaralennus:
Leirin osallistumismaksuissa on käytössä sisaralennus, joka on suuruudeltaan 20 euroa. Alennuksen saa
perheen alle 18-vuotiaista lapsista siten, että ensimmäinen maksaa täyden leiri hinnan ja seuraavat
sisarukset saavat jokainen 20 euron sisaralennuksen.
Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa ikäkausi, jonka ohjelmaan leirillä osallistuu. Tämä ikäkausi ei
välttämättä ole se, johon lapsi ikänsä puolesta kuuluu. Jos et ole varma omasta ikäkaudestasi, kysy
lisätietoa omasta lippukunnastasi.
Perheleiritunniste:
Ryske '19 -leirille voi ilmoittautua perheenä. Toivomme, että perheleiriläiset toimivat ilmoittautuessa
seuraavasti: Klikkaa ilmoittautumisen lopussa "Luo perheleiritunniste". Järjestelmä tuottaa sinulle
koodin, jonka voit liittää samaan perheeseen kuuluvan ilmoittautumiseen. Huom! Vain perheen
ensimmäinen ilmoittautuja luo koodin. Koodi kannattaa tallentaa heti muistiin. Koodi liitetään perheen
seuraavan ilmoittautujan perheleiritunnisteelle varattuun avoimeen kenttään. Jos unohdat
perheleiritunnisteesi, ole yhteydessä ryske@partio.fi.
Touhulan tarve:
Touhula on perheleiri Hulinan yhteydessä toimiva lastenhoitopalvelu, joka on tarkoitettu sellaisille alle
sudenpentuikäisille lapsille, joiden vanhemmilla on pesti muualla kuin perheleirissä. Halukkuus
osallistua mukaan Touhulan toimintaan ilmoitetaan jo ilmoittautumisvaiheessa (Huom! lapsen
ilmoittaumislomakkeessa). Touhulan alaikäraja on neljä vuotta.
Touhula tarjoaa ohjelmaa myös sudenpennuille ja seikkailijoille alkuleirin ajan. Osallistuminen tähän
toimintaan ilmoitetaan myös ilmoittautumisvaiheessa.
Perheleiriläiset
Alle 7-vuotiaat pääsevät osallistumaan leirille perheleirissä. 0-2-vuotiaat (syntyneet 20172019) pääsevät
leirille ilmaiseksi. 3-6-vuotiaat (syntyneet 2013-2016) maksavat 50% osallistumismaksusta.
Laskutus
Leiriorganisaatio laskuttaa leiriosallistumiset leiriläisiltä maaliskuun 2019 lopussa. Lasku tulee yhdessä
osassa.
Mikäli haluat laskusi tulevan sähköisesti, voit käydä muuttamassa sen omiin tietoihisi Kuksassa.

Leirimaksuavustus
Leirin osallistumismaksuun on mahdollista hakea avustusta sosiaalisin ja/tai
taloudellisin perustein. Ryske on saanut huomattavan lahjoituksen
leirimaksuavustuksia varten, joten avustusta kannattaa hakea jollei leirille
osallistuminen ole muuten mahdollista.
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Myönnettävät avustukset ovat:
100% leirimaksusta
50% leirimaksusta
50 euroa
Leirimaksuavustusta haetaan ilmoittautumisen yhteydessä erillisellä lomakkeella. Hakemukset
käsitellään ilmoittautumisajan päätyttyä, ja avustuspäätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti hakijalle.
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti, ja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Avustusten hakeminen
on mahdollista ilmoittautumisen ajan eli 28.2 asti.
Mikäli avustusta ei myönnetä tai avustus on pienempi, on leiri-ilmoittautuminen mahdollista perua.
Muissa osallistumismaksuasioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti omaan lippukuntaan.
Kesätyö- ja kesälomatakuu
Samoajilla, vaeltajilla ja aikuisilla on mahdollisuus perua ilmoittautuminen veloituksetta kesätyö- ja
kesälomatakuun turvin 31.5 asti. Perumiset toimitetaan ryske@partio.fi -osoitteeseen. Perumisen
liitteenä tulee olla työnantajan allekirjoittama todistus.
Takuu koskee:
•
•

Työssä olevia, jotka eivät saa kesälomaa leirin ajaksi
Työttömiä/opiskelijoita, jotka saavat kesätöitä leirin ajaksi

Henkilökohtaiset avustajat leirillä
Leiriläisellä voi olla henkilökohtainen avustaja leirillä mukana. Henkilökohtainen avustaja ilmoittautuu
leirille normaalisti ja maksaa kaikille saman leiri hinnan. Palkattu henkilökohtainen avustaja voi hakea
leirimaksuun tukea työnantajaltaan.
Henkilökohtaisen avustajan tulee merkitä roolinsa “Lisätiedot”-kenttään.

Leiriosallistumisen lahjoittaminen
Mikäli olet ilmoittautunut leirille, mutta lähempänä leiriä et pääsekään paikalle, on sinulla mahdollisuus
lahjoittaa leiriosallistumisesi toiselle partiolaiselle. Lippukunnan tulee ilmoittaa tällaisesta muutoksesta
ryske@partio.fi.

Mikäli ilmoittautumisessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä toimistopäällikkö Nina Paunoseen,
nina.paunonen@partio.fi .
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja leiristä löydät www.ryske19.fi .
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