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Koko lippukunnan kevätleiri KairaCraft
Olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti selviytymistä ja uusia taitoja!
Lyhyesti vielä oleelliset tiedot:
Missä: Paimion seurakunnan leirikeskus Rantala Hirvonpääntie 560, 21510 HEVONPÄÄ
Milloin: PE 20.3 klo 18.00 – SU 22.3 klo 15.00
Leirikirjeen alaosassa on lasku leiristä. Maksathan leirimaksun eräpäivään mennessä ja laita viestiksi ”KairaCraft /
leiriläisen nimi”.
Leirin teemaan eläytyäksesi olisi suotavaa huomioida karkki ja limsa varoja pakatessasi hillitty kohtuus. Karkkia ja
sipsejä maksimissaan 400g sekä limua maksimissaan 1,5l Muu eväs, kuten esimerkiksi kuivatut hedelmät, marjat
sekä liha soveltuvat tilanteeseen loistavasti. Energiajuomat ovat ehdottomasti kiellettyjä.
Leirillä ei tarjota puhelimelle latausmahdollisuutta. Partiovakuutus ei korvaa puhelinta, jos se leirin aikana
vahingoittuu. Seikkailijoiden yksi aktiviteetti sisältää puhelimen käyttöä, jos puhelin siihen soveltuu. Puhelin ei
kuitenkaan ole pakollinen.
Leirillä sudenpennut majoittuvat sisällä. Seikkailijat ja tarpojat majoittuvat ulkona kaminateltoissa. Ohjeet
yöpymisvarusteista varustelistassa.
Majoittuminen tapahtuu Rantalan välittömässä läheisyydessä, joten tavaroiden pakkaaminen ei tällä kertaa edellytä
rinkkaa. Olisi kuitenkin suotavaa, että kaikki tavarat mahtuu tai kiinnittyy samaan rinkkaan/laukkuun.
Varustelista löytyy kääntöpuolelta.
Hyvin pian tavataan!
Santeri Vuorinen
050 514 4327

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Lounais-Suomen OP / OKOYFIHH
FI94 5319 0440 1275 82 (leirimaksut)
Partiolippukunta Kairankiertäjät ry
Leiriläinen

TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Maksettaessa käytettävä oheista viestiä
KairaCraft / ”leiriläisen nimi”

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

Euro

20.3.2015

15,00
PANKKI
BANKEN
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Varusteet
Yöpymiseen
Sudenpennut
Lakana, pussilakana ja tyynyliina tai vaihtoehtoisesti lakana + makuupussi
Seikkailijat ja tarpojat
Makuupussi ja makuualusta
Vaatetus
Partiohuivi ja partiopaita
Vaihtovaatteet (sukat housut paidat)
Sadevarusteet
Ulkovaatteet
Pitkähihainen paita
Yöpuku
Villasukat
Halutessasi sisätossut
Pipo ja hanskat
Muuta
Hammasharja ja tahna
Peseytymisvälineet (suihku ja sauna lauantaina)
Omat lääkkeet
Päiväreppu
Juomapullo
Istuinalusta
Taskulamppu
Muistiinpanovälineet
Puukko
Lisäksi:
Sudenpennut ja seikkailijat
Kananmunakennoja jos löytyy
Tarpojat
Ruokailuvälineet

