Jakelu: koloilloissa, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille, julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi ja FB-ryhmässä

Kipinäpartio ry – info 6 / 2018
4.6.2018

Framil 8.-10.6. Suurtapahtuma Porissa

Huhu 5.-9.6.2018

Jokainen lähtijä on saanut postitse osallistujan oppaan, josta löytyy lähes kaikki
tarvittava tieto. Jokaisen lähtijän on perehdyttävä oppaaseen etukäteen.

Lähtö ja Paluu Aikataulut
•

Perjantaina kokoontuminen kololle klo 15. Linja-auto lähtee klo 15:15. Matka
taittuu Jämijärven kautta ja perillä kirjurissa olemme noin 17:20.

•

Paluumatkaamme alkaa sunnuntaina kirjurista klo 15:00.-15:20 ja Parkanossa
olemme klo 17-18.

Varusteet
Varusteluettelon löydät osallistujan oppaasta
sivuilta 11. Lippukunnan puolesta otetaan
ryhmäkohtaiset ja lippukuntakohtaiset tarvikkeet
(+muutamia laulukirjoja). Framil-oppaan
varusteluettelon lisäksi varustaudu seuraavasti
• Koko tapahtuman ajan huivi on kaulassa.
Partiopaita/sudaripaita vain erillisissä ohjelmissa.
• Makuupussin lakana kannattaa ottaa, jos
sellainen kotoa löytyy, tyyny on vapaavalintainen.
• Makuupussia / yöasua miettiessäsi, huomioi, ettei
teltassa ole lämmitystä ja yöllä lämpötila laskee
alle 10 asteen.
• Hyvät kävelykengät ovat tarpeen sekä vaihto/varakengät.
• Sadevaatteet ja saappaat sääennusteen mukaan
(paitsi seikkailijoilla ja tarpojilla saappaat pitää
olla joka tapauksessa).
• Kunnon eväät menomatkalle. Bussimatkamme
kestää reilu pari tuntia, silloin on hyvä aika
tankata osallistujat. Tapahtumassa meille on
tarjolla iltapalaa.

Huhulle lähtijät ovat saaneet sähköisesti HuHuorganisaatiolta Osallistujan PDF-oppaan ja erillisen
lippukunnan retkikirjeen sähköpostitse (1.6.).
Lippukunta on saanut tukea leiriläisten stipendeihin.
HuHu-stipendien maksua varten pyydetään kaikkia
osallistuja toimittamaan tilinumero- ja maksun saajatieto Tarulle 8.6. mennessä.

Tapahtumalaskuja
•

•
•

•
•
•

Ennakkotietojen mukaan sudareilla,
seikkailijoilla ja tarpojilla ei ole tapahtuman
aikana suihkumahdollisuutta. Retkipyyhe
/käsipyyhe silti kannattaa varata mukaan,
että pääsee kasvot ja kädet kuivaamaan ja
kyllä sillä muutenkin kuivaa, jos suihkuun
pääseekin.
Kosteuspyyhkeillä voi teltassa putsata vaikka
jalat päivän päätteeksi ja puhdistaa ihon
ennen rakkolaastaria.
HUOM. lippukunnan esiapulaukuissa EI ole
lääkkeitä ja jokaisen tulee itse varustautua
esimerkiksi päänsäryn varalle. Ja jos kotona
on rakkolaastaria, sen voi reppuun pakata.
Tavarat tulee pakata niin, että partiolainen
pystyy ne itse kantamaan bussilta
telttapaikalle.
Nimikoi varusteesi
HUOM. Nuorimmatkin ovat itse pakkaamassa
tavaransa, jotta tietävät mitä ja mistä kohdin
kassista löytyy ja tunnistaa omat tavaransa.

Kevään tapahtumien osallistumismaksu-laskut
lähtevät huoltajien sähköposteihin 5.-6.6.
Kaikkien laskujen eräpäivä on 17.6.

Partiotoiminta kesätauolla
3.-5.8. Pirkanmaan Erämessut, Kipinäpartio mukana
messuilla. Lisätietoja myöhemmin
14.8. Ilmoittautumispäivä ja partio-info.
12.8 tai 18.8 Johtajapäivä
28.8. Viikkotoiminnan aloitus
8.-9.9. Piirin Syys-Partio-taito-kilpailut Kankaanpäässä. Alueemme vastaa järjestelyistä. Rastiväkeä
tarvitaan.

Erävalkean vuokraus
Partiomajaa vuokrataan edulliseen
jäsenhintaan partioperheille.
Lisätietoja ja varukset Maurilta.

Seuraava
tiedote
ilmestyy
syksyllä.

