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Uutiskirje lippukuntien yhteyshenkilöille
helmikuu 2020
Enää viisi kuukautta, niin olemme aurinkoisessa Maisaaressa!
Meitä on jo yli 2000 mukana loistavassa seikkailussa

Otavalla vielä avoimia pestejä!
Otavan ilmoittautuminen on päättynyt, mutta kesän loistava seikkailu on vielä mahdollista kokea tekijänä, sillä pestejä on yhä auki! Avoimia pestejä voi tarkastella Otavan
verkkosivuilta. Pestiin ilmoittautuvien on mahdollista myös ilmoittautua mukaan Otavalle, sillä tekijäilmoittautuminen on kevään aikana avoinna.
Huom! Tekijäilmoittautumisen kautta otetaan vastaan vain pestiin tulevien ilmoittautumisia.
Leirilippukuntailmoittautumiset ja lippukuntien tukisummat Kuksaan 29.2.
mennessä
Leirilippukuntailmoittautumisten ja lippukuntien mahdollisten tukisummien tulee olla
merkittynä Kuksaan 29.2.2020 mennessä! Ohjeet leirilippukuntailmoittautumiseen löytyy täältä ja tukisummien merkitsemiseen täältä.
Koko Otavalle osallistuvien leirimaksu oikeuttaa lippukunnan tukeen, eli tukisummat
koskevat niitä lippukunnan jäseniä, jotka osallistuvat Otavalle koko ajaksi 22.29.7.2020 (220€). Valitettavasti Kuksaan ei voi merkitä päiväleiriläisten, alle seikkailijaikäisten tai ei-vielä-partiolaisten tukisummia. Näissä tilanteissa suosittelemme, että
lippukunta hyvittää tukisummansa suoraan osallistujalle.
Leirilippukuntailmoittautumiseen ja tukisummiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä projektityöntekijä Heliin (heli.matintalo@partio.fi, puh. 050 312 9430).
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Sisuilmoittautuminen on käynnissä 15.3. asti
Otavan sisuilmoittautuminen on käynnissä 15.2.-15.3.2020 ja ilmoittautumislinkki on
lähetetty sisualueen edustajille. Tässä ilmoittautumisessa ilmoittautuvat sisut, sisujen
johtajat sekä henkilökohtaiset avustajat. Otavalle voi ilmoittautua joko sisuleirin ajaksi
22.-26.7.2020 (140 €) tai sisupäiväksi 26.7.2020 (37 €).
Sisuilmoittautumisen kautta tehdyn ilmoittautumisen voi perua maksutta 15.3. saakka
joko Kuksassa omassa profiilissa Tapahtumat -välilehdellä tai ottamalla yhteyttä projektityöntekijä Heliin (heli.matintalo@partio.fi, puh. 050 312 9430). Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta, mutta hänellä on
mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti
partiovakuutuksesta. Myös leiriosallistumisen siirto toiselle (sisu)partiolaiselle on mahdollista 15.7.2020 asti, mikäli ilmoittautujan oma osallistuminen estyy.
Mikäli sisuilmoittautumisesta tai sisujen osallistumisesta Otavalle tulee mieleen kysyttävää, voi olla yhteydessä sisukoordinaattori Mariin, mari.harkke@sinikotkat.fi tai projektityöntekijä Heliin, heli.matintalo@partio.fi.
Leirin osallistumismaksut laskutetaan maaliskuun aikana
Leirin osallistumismaksut laskutetaan yhdessä erässä maaliskuun aikana. Lasku lähetetään suoraan jokaiselle osallistujalle tämän Kuksassa määrittelemällään tavalla. Vaihtoehtoina on paperilasku tai sähköpostilasku. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Laskulla on huomioitu automaattisesti mahdollinen stipendi tai lippukunnan myöntämä
tuki.
Maksettu osallistumismaksu on edellytys leirialueelle pääsyyn. Leirille lähtevällä partiolaisella on oltava maksettuna myös Suomen Partiolaisten jäsenmaksu. Poisjäänti leiriltä
ilman syytä ei oikeuta maksun palautukseen, lukuun ottamatta kesätyö- ja kesälomatakuuta.
Vinkki! Kannattaa käydä valitsemassa Kuksasta omasta profiilista laskutustavaksi sähköpostilasku, niin lasku löytää perille nopeammin ja samalla säästyy luontoa ja paperia!
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Lippukuntien tavaroiden toimitus leiripaikalle
Lippukuntien tavaroiden toimituksesta Maisaareen on tulossa lisäinfoa ja ohjeistus
maaliskuun yhteyshenkilöpostin mukana. Kannattaa siis pysyä kuulolla!
Pssst! Olethan jo huomannut, että yhteyshenkilöiden uutiskirjeet on koottu Otavan
verkkosivuille, jotta ajankohtaiset asiat ovat löydettävissä helposti yhdestä paikasta?
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