Mahti 14
Partiokannus ry

Partiolaisen ilmoittautuminen Mahti 14 -leirille
Palauta lomake lippukuntasi Mahtiyhteyshenkilölle viimeistään

Mahtavaa, olet ilmoittautumassa Partiokannuksen Mahti-leirille! Olethan maksanut Suomen Partiolaisten jäsenmaksun ja
olethan vähintään 7-vuotias. Leirille ovat tervetulleita myös kaikki ei-vielä-partiolaiset ja perheleiriläiset. Heille on omat
ilmoittautumislomakkeensa, jotka voi tulostaa Mahdin kotisivuilta. Osoitteesta www.mahti14.fi löydät
ilmoittautumisohjeet ja muut lisätiedot.

13.4.2014

1. HENKILÖTIEDOT
Lippukunta

Ilmoittautumistunnus*

Syntymäaika

Etunimi

Sukunimi

Leiriläisen puhelin

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Leiriläisen sähköpostiosoite

1. Lähiomaisen nimi

1. Lähiomaisen sähköpostiosoite

1. Lähiomaisen puh. leirin aikana

2. Lähiomaisen nimi

2. Lähiomaisen sähköpostiosoite

2. Lähiomaisen puh. leirin aikana

* Löydät ilmoittautumistunnuksen jäsenkortistasi.

2. ILMOITTAUTUMINEN JA LEIRIMAKSU
2.1. Osallistun leirille kokoaikaisesti, yhteiskuljetus sisältyy hintaan
Seikkailija tai sitä vanhempi 26.7.-2.8., 130 €
Sudenpentu (7-9-vuotias) 26.7.-30.8., 85 €
2.2. Osallistun leirille osa-aikaisesti 20 € / pv (vain 1999 ja sitä ennen syntyneille)
Päivämaksulaisten yhteiskuljetus sisältyy hintaan määrättyinä päivinä. Alustava ilmoittautuminen yhteiskuljetuksiin lomakkeen sivulla
"palveluleiriläiset täyttävät".
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2.3. Osallistun leirille osa-aikaisesti, ensimmäinen ruokani saapumispäivänä on:
aamupala
lounas
päivällinen
iltapala
2.4. Osallistun leirille osa-aikaisesti, viimeinen ruokani lähtöpäivänä on:
aamupala
lounas
päivällinen
iltapala
Mahti myöntää leiristipendejä hakemuksien mukaan. Stipendejä myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Haku päättyy 18.3. Päätös ilmoitetaan
hakeneille henkilökohtaisesti 1.4. mennessä. Hakemuslomakkeen ja ohjeet löydät Mahdin nettisivuilta www.mahti14.fi. Leirillä ei ole sisaralennuksia.

3. LEIRIOHJELMA
3.1. Mihin ikäkauteen kuulut leirin aikana?
Leiriläinen
Sudenpentu (7-9-vuotias)
Seikkailija (10-12-vuotias)
Tarpoja (12-15-vuotias)
Palveluleiriläinen
Samoaja (15-17-vuotias)
Vaeltaja (18-22-vuotias)
Aikuinen (yli 22-vuotias)
Erityisryhmä
Sisupartiolainen

3.2. Osallistun hengellisen ohjelman
aikana
Ekumeeniseen
jumalanpalvelukseen
Elämänkatsomukselliseen
ohjelmaan

3.4. Uimataitoni
Uin yli 100 metriä
Uin alle 100 metriä
En osaa uida

4. ERITYISRUOKAVALIOT JA RUOKA-AINEALLERGIAT
4.1. Erityisruokavalio
Kasvissyöjä (lakto-ovo)
Vegaani
Maidoton
Laktoositon (leiriruoka on vähälaktoosista)
Gluteeniton
Uskontoon perustuva ruokavalio, kirjaa
tarkemmat tiedot kohtaan 4.3.

4.2. Ruoka-aineallergiat
Sitrushedelmät
Kananmuna
Pähkinä ja manteli
Kala
Soija

raaka
Tomaatti
Omena
Porkkana
Herne

4.3 Lisätietoja ruokavaliosta ja ruoka-aineallergioista. Kirjaa esimerkiksi muut allergiat kuten vilja-, mauste- ja
lisäaineallergiat, tai mahdolliset muut huomioitavat seikat. Mahdolliset laajemmat selvitykset pyydetään sähköpostitse
osoitteeseen keittio.mahti@papa.partio.net

kypsä

raaka
Paprika
Lanttu
Selleri

kypsä

5. TERVEYDENTILA
5.2. Allergiat (ei ruoka-aineallergioita ja
erityisruokavalioita)

5.1. Huomioitavat sairaudet
Epilepsia
Astma
Diabetes (selvitys ruokavaliovaikutuksista terveydentilan lisätietoihin)
Olen raskaana RV _______ leiriaikana
Muu jatkuvaa hoitoa vaativa diagnosoitu sairaus, vamma tai erityishuomioa vaativa seikka (selvitys
lisätietoihin 5.4.)

Lääkeaineallergiat (selvitys lisätietoihin)
Ampiaisenpisto
Muu allergia (selvitys lisätietoihin)

Käytän säännöllistä lääkitystä, selvitys terveydentilan lisätietoihin (5.4.): lääke, vahvuus, annostelu, lääkkeiden säilytys
5.3. Tarvitsen apua lääkityksen ottamiseen
En tarvitse
Oma johtaja/savun ensiapuvastaava

Leirisairaala

5.4. Terveydentilan lisätiedot
Tärkeimmät tiedot sairaudestani tai vammastani sekä mahdollisesti tarvittavista erityisjärjestelyistä.

7. LEIRITUOTTEET
Leiriläisten on mahdollista tilata halutessaan leirituotteita. Tilaus maksetaan
7.1. T-paita normaali malli,
leirimaksun yhteydessä ja tuotteet toimitetaan leirille. Käy tarkastamassa
12€
lisätiedot ja valokuvat leirituotteista www.mahti14.fi. Useamman kappaleen tilaus
merkitään lukumäärällä.
100 cm
XS

7.2. T-paita
lady-fit, 12€
XS

120 cm

S

S

140 cm

M
L
XL
XXL

M
L
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8. LISÄTIETOJA
Mitä muuta leirin johdon tulisi huomioida?

9. ALLEKIRJOITUS
HUOM! Palveluleiriläsiltä edellytetään lisäsivun "PALVELULEIRILÄISET TÄYTTÄVÄT" palauttamista ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäsivun voi tulostaa tarvittaessa
www.mahti14.fi
Olen täysi-ikäinen ja tein ilmoittautumisen itse ilmoittautumistunnuksella polkuun. Ilmoittautumislomake tulee toimittaa lippukunnan Mahti-yhteyshenkilölle.
Allekirjoituksellasi sitoudut käyttäytymään leirillä partiomaisesti, noudattamaan leirin sääntöjä sekä annat luvan video- ja valokuvaamiseesi- leirin aikana. Leirillä kuvattua
video- ja valokuvamateriaalia voidaan käyttää partion omissa julkaisuissa, esitteissä ja internet-sivuilla sekä yleisissä tiedotusvälineissä. Halutessasi kieltää tämän, ota
yhteyttä leiritoimistoon toimisto.mahti@papa.partio.net
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, ilmoita siitä mahdollisimman pian Partiokannuksen toimistolle. Ilmoittautumisajan jälkeen (13.4.2014) leirimaksua ei palauteta.
Peruneen henkilön tilalle on mahdollisuus etsiä toinen osallistuja ja sopia hänen kanssaan leirimaksun jakamisesta. Jos peruutuksen syy on osallistujaa tai hänen
lähiomiastaan kohdannut sairaus tai tapaturma, voi osallistumismaksun periä lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuksesta Vakuutusyhtiö If:n vakuutuslomakkeella.
Mahdin palveluleiriläisille (samoajat ja sitä vanhemmat) on käytössä "turvallinen ilmoittautuminen" -käytäntö, eli jos kesätyö estää leirille osallistumisen, on peruutus
mahdollista tehdä 18.5. eli jälki-ilmoittautumisen loppuun mennessä. Kesätyöperuutukset tehdään kirjallisesti Partiokannuksen toimistolle.
Partiolaisille leirin osallistumisen edellytys on maksettu jäsenmaksu.

Leiriläisen allekirjoitus

Alle 18v. huoltajan allekirjoitus

PALVELULEIRILÄISET TÄYTTÄVÄT

Palvelutehtävässä toimivat samoajat, vaeltajat ja aikuiset, eli kaikki 1999 tai sitä ennen syntyneet. Samoajat toimivat pestissä osa-aikaisesti.
Nimesi

10. PESTI LEIRILLÄ
10.1. Tehtävä leirillä
A) Minulla on jo tehtävä leirillä, valitse Pesti- taulukon
sarakkeeseen A osa-alue mihin pestisi liittyy ja kirjaa
seuraavat tiedot pestaajasta:

PESTITAULUKKO

A

Sinun tehtäväsi leirillä
Pestaajan nimi
Pestaajan tehtävä leirillä

1

B
2

Savun tehtävät
Huolto (rakennelmat, kuljetus, hygienia, ympäristö)
Muonitus
Talous (kahvila, kioski, leirituotteet)
Turvallisuus (ensiapu, palo, järjestyksenvalvonta)
Ohjelma
Viestintä (leirilehti, www, toimisto, vip)
Alaleirit (kylät, KV, EVP)

10.2. Erityisosaamiset, joita olen valmis hyödyntämään myös leiripestissäni:

10.3. Samoajat täyttävät. Haluaisin toimia pestissä kaverini kanssa. Anna kaverin nimi ja lippukunta + sovi asiasta kaverisi kanssa.

11. RAKSA-PURKU, KULJETUKSET JA MAJOITTUMINEN
11.1. Rakennus- ja purkuleirit
Alustavat ilmoittautumiset maksuttomille rakennus- ja purkuleireille. Varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu 25.5. mennessä.
Rakennusleiri
Purkuleiri
to 24.7.
pe 25.7.
su 3.8.
11.2. Kuljetukset leiriin ja leiriltä
Merkitse alustavat ilmoittautumiset maksuttomiin yhteiskuljetuksiin. Varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu 25.5. mennessä.
Meno
to 24.7.
la 26.7.
Paluu
ke 30.7.

la 2.8.

su 3.8.

11.4. Majoittuminen
Majoitun oman lippukuntani kanssa savussa
Majoitun perhekylässä, eli minulla on alle 7-vuotiaita lapsia
mukanani leirillä.

Etsin savua, koska lippukuntani ei osallistu Mahdille.
Olen sopinut majoittumisesta lippukunnan kanssa, joka on:

3

B) Minulla ei ole pestiä
leirillä, valitse kolme
mieluisinta osa-aluetta
(sarakeet B) missä
haluaisit toimia leirillä.
1=kiinnostavin

