ILVES19
ILMOITTAUTUMISEN
EHDOT
ILMOITTAUTUMINEN
Ilves19-leirille ilmoittaudutaan 7.1.-14.2.2019 välisenä aikana. Ilmoittautuminen
tapahtuu partiorekisteri Kuksassa eikä muita ilmoittautumisia huomioida.
Ilmoittautuminen on sitova. Rakennus- ja purkuleireille ilmoittautuminen ohjeistetaan
keväällä erikseen.
Kuljetukset leirille eivät sisälly leirin hintaan.
Ilmoittautuminen päiväleirimaksulla on mahdollista 31.5.2019 saakka kaikkien
ikäkausien osalta. Päiväleiri-ilmoittautuminen jatkuu yli 16-vuotiaiden osalta leiriin
saakka. Kaikki ilmoittautumiset tehdään saman lomakkeen kautta. Päiväleirimaksu
oikeuttaa 24 tunnin leireilyyn sisältäen ruokailut, leiriohjelman sekä telttamajoituksen
omassa majoitteessa. Päiväleirimaksu ei sisällä kuljetuksia leirialueelle
Alle 18-vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee tämän huoltaja omilla
huoltajatunnuksillaan. Huoltajatunnusten luomiseen liittyvissä kysymyksissä
partiolainen tai tämän huoltaja voi olla yhteydessä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan.
Projektitoimisto varmistaa alle 18-vuotiaan ei-partiolaisen luvan osallistumiseen.

STIPENDIT
Osallistujan on mahdollista hakea stipendiä leiriosallistumisen tueksi. Stipendit haetaan
varsinaisen ilmoittautumisajan sisällä (7.1.-14.2.), jonka jälkeen hakeminen ei ole enää
mahdollista. Stipendihakemus tehdään Kuksassa leiri-ilmoittautumisen yhteydessä.
Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee leiriorganisaatiosta ja
Hämeen Partiopiiristä erillään toimiva stipendiryhmä. Osallistuja antaa
suostumuksensa tietojen luovutukseen hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään
puhtaasti hakemukseen kirjattujen tietojen perusteella, eikä siihen laiteta mukaan
liitteitä.
Stipendejä voi hakea kolmessa eri kategoriassa, joita ovat: 100 %, 100 € sekä 50 €.
Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi, ei kuitenkaan
haettua eikä osallistujan leirimaksua suurempi.
Stipendiryhmä kertoo päätöksistään suoraan osallistujalle ja ne huomioidaan
automaattisesti laskutuksessa. Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet
voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta 31.5.2019 mennessä.

PERUUTUSEHDOT
Leiriosallistuminen on mahdollista perua maksutta 14.2.2019 asti.
Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta,
mutta hänellä on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä
tai toissijaisesti partiovakuutuksesta
(https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/).
Ilves19 kesätyö- ja kesälomaturva on voimassa 31.5.2019 asti. Kesätyöturva tarkoittaa
oikeutta leiriosallistumisen perumiseen niille, joiden kesätyö osuu leirin päälle sekä
niille, jotka eivät saa työstään lomaa leirin ajalle. Kesätyö- ja kesälomaturva kattaa sitä

hakeneen leiriläisen, tämän perheleiri-ikäiset (06 -vuotiaat) lapset sekä puolison.
Osallistumisen perumiseen tarvitaan todistus työnantajalta.
Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa
osallistumisensa maksutta 31.5.2019 mennessä.
Leiriosallistumisen siirto toiselle partiolaiselle on mahdollista 31.5. asti. Osallistujan on
ilmoitettava omalle lippukunnanjohtajalle, jos ei ole saanut osallistumistaan siirrettyä
toiselle partiolaiselle tai ei muista syistä osallistu leirille, vaan osallistuminen jää
käyttämättä. Osallistumismaksua ei palauteta.

LASKUTUS JA MAKSUEHDOT
Leiri laskutetaan yhdessä erässä 5.4. alkaen. Lasku lähetetään suoraan jokaiselle
osallistujalle tämän Kuksassa määrittelemällään tavalla. Vaihtoehtoina on paperilasku,
sähköpostilasku tai verkkolasku. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Laskulla on
huomioitu automaattisesti mahdollinen stipendi tai lippukunnan myöntämä tuki.
Maksettu osallistumismaksu on edellytys leirialueelle pääsyyn. Maksettuja leirimaksuja
ei palauteta, paitsi kesätyöturvan tapauksessa.

HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA
LEIRILLÄ
Osallistujan henkilökohtaisen avustajan on mahdollista tulla Ilvekselle avustettavansa
kanssa. Avustajien ilmoittautumisessa sovelletaan samoja ehtoja ja käytäntöjä kuin
muidenkin leirille osallistuvien suhteen. Avustajat saavat Ilves19:sta normaalin
leirimaksulaskun, jonka maksamiseen haluamme kannustaa avustajien työnantajia.
Mikäli henkilökohtaisen avustajan osallistumismaksun kattamiseen tarvitaan avustusta,
tulee ilmoittautumisajan puitteissa olla yhteydessä projektipäällikköön
jenna.kankaanpaa@partio.fi.

KOONTI LEIRI-ILMOITTAUTUMISEN
OLENNAISISTA PÄIVÄMÄÄRISTÄ
7.1.2019 Ilmoittautuminen alkaa
14.2.2019 Ilmoittautuminen päättyy klo 23:59
14.2.2019 Mahdollisuus leiriosallistumisen peruuttamiseen päättyy, mahdollisuus oman
ilmoittautumisen muokkaamiseen päättyy.
1.4.2019 Päiväleiri-ilmoittautuminen päättyy
5.4.2019 Osallistumismaksujen laskutus alkaa
31.5.2019 Leiriosallistumisen peruutusoikeus kesätyöturvan sekä myöntämättömien
stipendien tapauksissa päättyy. Mahdollisuus leiriosallistumisen siirtoon päättyy.

