ILMOITTAUTUMISOHJEET
Pohjanmaan
partiolaisten
kaikkien
aikojen
piirileiri
Tempus18:sta
ilmoittautumisaika on 1.12.2017-28.2.2018. Ilmoittautuminen tapahtuu
jäsenrekisteri Kuksan kautta. Omaa ilmoittautumista on mahdollista muokata
tai perua veloituksetta 28.2.2018 asti.
Lippukuntien yhteyshenkilöt ja jäsenrekisterinhoitajat voivat seurata oman
lippukuntansa ilmoittautumisia Kuksasta.
1.12.2017-31.1.2018 on käytössä Early bird -ilmoittautuminen, jolloin
leirimaksu on halvempi (ei koske päiväleiriä). 1.-28.2.2018 aikana
ilmoittautuneiden leirimaksu on normaalihintainen.
Leirillä on käytössä kesätyötakuu. Oman ilmoittautumisen voi perua 31.5.2018
asti työnantajan todistusta vastaan. (Lisätietoja kesätyötakuusta nettisivuilla
www.tempus18.fi)

LEIRILLE VOI ILMOITTAUTUA SEURAAVIKSI AJOIKSI





22.-29.7.2018 pitkä leiri: seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat,
aikuiset. (165e/185e)
26.-29.7.2018 lyhyt leiri: sudenpennut. (85e/100e)
Päiväleiri, 25e/päivä: tekijät (vaeltajat, aikuiset)
Alle 7- vuotiaat osallistuvat leirille perheleiriläisiksi, jolloin heille valitaan
sama leirinpituus kuin huoltajallekin. Perheleiriläisistä alle kaksivuotiaat
(syntynyt 2016-2018) pääsevät leirille ilmaiseksi ja 3-vuotiaasta
partioikään (syntynyt 2011-2015) alennus leirimaksusta on 50 %.

Perheen toisesta alle 18-vuotiaasta partiolaisesta (22.7.2000-31.12.2010
syntyneestä) saa sisarusalennuksen leirimaksuun, joka on 10 euroa.

ENNEN ILMOITTAUTUMISTA VARMISTA NÄMÄ ASIAT


Jos olet alaikäinen partiolainen, huoltajasi tulee ilmoittaa sinut.



Jos olet alle 18-vuotiaan huoltaja, tiedät mihin ikäkauteen ilmoitat hänet
(tarkista lippukuntasi yhteyshenkilöltä)



Jos olet alle 18-vuotiaan huoltaja, sinulla on Kuksan huoltajatunnukset
(katso ohje huoltajan lisäämiseen)



Jos olet yli 18-vuotias partiolainen, sinulla tulee olla partio ID

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumaan pääset suoraan nettisivuilta löytyvästä linkistä
http://www.tempus18.fi/ilmoittautumisohjeet
1. Avaa ilmoittautumislinkki
2. Lippukuntien jäsenet ilmoittautuvat kirjautumalla sisään Kuksan
käyttäjätunnuksella. Alle 18-vuotiaan partiolaisen ilmoittautuminen
hoidetaan
huoltajan
tunnuksella.
Ei-vielä-partiolaiset
valitsevat
kirjautumisen sijaan kohdan "en ole vielä partiolainen".
3. Avautunut ilmoittautumislomake täytetään huolella. Tähdellä merkityt
kohdat ovat pakollisia. Huomaa kuitenkin, että ikäkaudestasi riippuen
sinulla voi olla enemmän tai vähemmän kysymyksiä. Lue siis jokainen
kysymys huolellisesti!
4. Täytettyäsi ilmoittautumislomakkeen, paina "Lähetä"- nappia, ja odota
ilmoittautumisvahvistuksen
ilmestymistä
ruudulle.
Halutessasi
ilmoittautumisvahvistus tulee myös Kuksassa sinulle merkittyyn
sähköpostiosoitteeseen. Tämän jälkeen voit kirjautua ulos ja sulkea
selaimen.

Mikäli ilmoittautumisen kanssa ilmenee ongelmia, ota ensisijaisesti yhteys
lippukuntasi jäsenrekisterinhoitajaan. Ei-vielä-partiolaiset voivat ottaa yhteyttä
lippukuntaan,
jonka
kanssa
leirillä
majoittuu
tai
osoitteeseen
tempus18@partio.fi

