
Konvehtirasia 2017
Koroisten Sarpioiden perinteinen jouluretki järjestetään 16.-17.12.2017 Liesan majalla, Liedossa. Retki on tarkoitettu
kaikille Sarpioille sudenpennuista aikuisiin. Sudenpennut tulevat mukaan päiväretkelle lauantaiksi ja muut ikäkaudet
koko retken ajaksi. Tästä retkikirjeestä löydät tiedon aikataulusta, retkimaksusta ja mukaan tarvittavista tavaroista.
Retkelle ilmoittaudutaan huoltajan toimesta alla olevasta linkistä 6.12.2017 mennessä:

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=17789
Huom! Huoltajan pitää olla rekisteröitynyt Kuksaan ennen ilmoittautumista.

Lisätietoa retkestä sekä apua ilmoittautumiseen antaa retkenjohtaja Heidi Keski-Nisula,
sihteeri.koroistensarpiot@gmail.com / puh. 044 538 6838.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sudenpennut
Sudenpennut osallistuvat retkelle päiväretken ajaksi. Yhteiskuljetus retkelle lähtee la 16.12. klo 9:30 Hepokullan srk-
talolta. Olethan paikalla viimeistään 9:20! Palaamme samaan paikkaan la 16.12. klo 20:00.
Päiväretken hinta on 15 €.

Seikkailijat, tarpojat, samoajat
Seikkailijat ja sitä vanhemmat ovat tervetulleita mukaan koko retken ajaksi. Retkellä yövytään sisätiloissa.
Yhteiskuljetus lähtee la 16.12. klo 9:30 Hepokullan srk-talolta. Olethan paikalla viimeistään 9:20! Palaamme samaan
paikkaan su 17.12. klo 14:30. Koko retken hinta on 25 €.
Huom! Seikkailijat, tarpojat ja samoajat voivat osallistua myös vain päiväretken ajaksi.

Retkimaksu
Retken hinta 15 € / 25 € on maksettava 8.12. mennessä Koroisten Sarpioiden tilille FI45 4309 0010 1928 62.
Käytäthän maksussa viitettä 10207.

Mukaan tarvitset (pakkaathan tavarat reppuun, jonka jaksat itse kantaa)
· Partiohuivin ja tonttulakin
· Lämpimät säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja –kengät
· Sadevaatteet ja kumisaappaat tarvittaessa (ulkoilemme säällä kuin säällä!)
· Vaihtovaatteita (varahanskat, -pipo, sukat, ym)
· Ruokailuvälineet (lautanen, muki ja aterimet) ja astiapyyhkeen
· Istuinalustan, taskulampun ja muistiinpanovälineet (vihko ja kyniä)
· Säännöllisesti sekä tarvittaessa otettavat henkilökohtaiset lääkkeet (annosteluohjeet mukaan!)
· Vähän retkiherkkuja ja paljon iloista retkimieltä J

Retkellä yöpyvät tarvitsevat lisäksi
· Makuupussin, aluslakanan ja tyynyliinan
· Vaihtovaatteita ja yöpuvun (+unilelun)
· Hygieniatuotteet (hammasharjan ja –tahnan, hiusharjan, huulirasvan, ym)

Kännykkä ja muut elektroniset laitteet kannattaa jättää kotiin!

Partiovakuutus, eikä lippukunta korvaa rikkoutuneita, eikä kadonneita elektroniikkalaitteita. Myöskään latausmahdollisuutta näille ei ole retken
aikana. Johtajilla on oikeus ottaa kännykkä lapselta pois retken ajaksi, mikäli se häiritsee retken ohjelmaa ja toimintaa. Johtajilla on kännykät
mukana, joiden kautta saa yhteyden hätätapauksessa.


