Jakelu: sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille, julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi ja FB-ryhmässä
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Kipinäpartio ry – info 2 / 2019
Pesuainekampanja

BioLuvil 4 kg jauheiden tarkistus

Yhteinen
kokoontuminen
Pärteenin mäessä
tiistaina 5.3. klo 17-18:30

Tilauslomakkeessa on ollut erheellisesti 4kg
BioLuvilien kuvat väärinpäin.

Kaikkien ryhmien voimin
laskettelua.

Ne joilla lomake on vielä kotona ja palauttamatta,
varmistavat 4kg Bioluvileita tilanneilta asiakkailta
kumpaa asiakas tarkoittaa ja tarvittaessa korjaavat
lomakkeeseen oikean tiedon. Merkitään lomakkeeseen
ko tuotteiden yläpuolelle, että asiakkailta varmistettu.

Mukaan kannattaa ottaa lämpimien ja
laskemiseen sopivien vaatteiden lisäksi
oma pulkka/ liukuri/ tai jokin muu
lasketteluväline.

Pesuaineiden myynti on päättynyt. Tilaukset
koostetaan ja tilataan, kunhan kaikki viimeisetkin
listat palautuvat.

Ne joiden listat ovat jo kololla ja tilauskaavakkeessa
on näitä tuotteita, saavat lähiaikoina Samulilta kuvaviestin, ja näin voitte tehdä varmistuksen asiakkaalta.
Jos otit itsellesi kuvan tai kopion listasta, voit jo
etukäteen lähettää varmistuksen Samulille.

Tarjolla lämmintä makkaraa ja mehua
laskettelun yhteydessä.

Samulin tavoittaa numerosta 040 751 0592.

Mikäli keli on liian kylmä tai sään
muuten ollessa huono, emme laskettele
vaan kokoonnumme kololle. Laskettelun
peruuntumisesta informoidaan
sähköpostilla.

Loppujen listojen palautus 14.2. mennessä

Ei muita koloiltoja viikolla 10

Kaikki loputkin tilauslistat – myös tyhjät – on
palautettava torstaihin 14.2. mennessä koloiltoihin

Pesuaineiden lajittelutalkoot 6.3. &
Pesuaineiden nouto ja toimitukset

Tulossa olevia
tapahtumia

23.-25.2. Erävalkeassa.

Lippukunnan vuosikokous
27.2.

Retki-kirje on julkaistu 11.2. ja
jaossa ilmoittautuneille sekä
sähköpostitse että paperisena
tämän infon liitteenä.
Jälki-ilmoittautuminen on avoinna
8.-14.2., Jälki-ilmoittautuneiden
retkimaksut 29€/22€/10€.

Sudenpentujen

Tammileiri XV
Aarnivalkea
6.-9.6. Sauvo, Ahtela.
Ensi kesänä etsitään Aarnivalkeita!
Leirille on tulossa sudenpentuja
johtajineen ympäri Lounaissuomen partiopiiriä. Myös huoltaja
tai sisaruksia voi ilmoittautua.
Ilmoittautuminen on avoinna 3.3.
asti. Ilmoittautumislinkin löydät
Kipan sivuilta.

Lajitteluun avuksi tarvitaan huoltaja. Jos pääset
mukaan talkoisiin, ilmoittauduthan mukaan kipan
sivuilla olevasta linkistä ajalla 26.2-4.3.

Lisätietoja leiristä ja leirimaksuista
erillisestä tiedotteesta sekä Kipan
sivuilta tammileirin sivuilta

Talkooiltana myyjät noutavat tuotteet ja toimittavat
lähipäivinä omille asiakkailleen.

http://tammileiri.fi/

Myyjät toimittavat pesuaineet omille asiakkailleen
tämän jälkeen.
Tarkemmat tiedot lajittelupaikasta ja lajittelu ja
nouto-kellonajoista ilmoitetaan viimeistään 26.2.
kotisivuilla, sähköpostitse ja fb:ssa.

Lippukunnan
Talvileiri Valkea

ps. niille jotka rikkovat Susien
ennätyksen pulkkaan ahtautumisessa on
Sudet luvanneet keksin palkinnoksi.

Seuraava tiedote
ilmestyy 11.3.

Hiihtolomaviikolla (viikko
9) ryhmät eivät kokoonnu.
9.3. Seikkailijakilpailut,
Mynämäki
Kaikki mukaan ilmoittautuneet
mahtuivat mukaan joukkueisiin ja
mahdollisesti muutama paikka on
vielä vapaana. Lisätietoja
vapaista paikoista
joukkueissa sekä
kilpailuista tulee
myöhemmin.

Poimintoja tulevista
tapahtumista
• Partiotuotteiden yhteistilaus
huhtikuussa
• Paraatiharjoitukset
vapputunnelmin viikolla 18
• Erävalkean Talkoot la 4.5.
• Paraatiretki su 5.5.
• JOTT la 11.5.
• Kevätkisat, Raisio 18.5. (Tarpojat)
• Kevätkauden päätös ja
partiopäivä viikolla 22.
• Tammileiri 6.-.9.6.
• Erämessut 7.-9.6.

