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Ilmoittautuminen
Väiski 2020-leirille ilmoittaudutaan 1.2.-12.3.2020 välisenä aikana. Ilmoittautuminen
tapahtuu partiorekisteri Kuksassa eikä muita ilmoittautumisia huomioida.
Ilmoittautuminen on sitova. Rakennus- ja purkuleireille ilmoittautuminen ohjeistetaan
keväällä erikseen.
Leirille ilmoittaudutaan koko leiriksi 29.7.-5.8.2020 (pääsääntöisesti tarpojat, samoajat,
vaeltajat ja aikuiset), seikkailjoiden leiriajaksi 29.7.-2.8.2020 tai sudenpentujen
leiriajaksi 30.7.-2.8.2020. Leirille voi ilmoittautua myös leirivuorokausimaksulla.
Leirivuorokausimaksu oikeuttaa 24 tunnin leireilyyn sisältäen ruokailut, leiriohjelman
sekä telttamajoituksen omassa majoitteessa.
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.

Peruutusehdot
Leiriosallistuminen on mahdollista perua maksutta 12.3.2020 asti. Peruutuksen voi
tehdä itse Kuksassa omassa profiilissa Tapahtumat-välilehdellä. Tämän jälkeen
osallistumislaskuja tai -maksuja ei hyvitetä tai palauteta alla mainittuja poikkeuksia
lukuunottamatta.
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/). Näissä tapauksissa
ota yhteyttä suoraan vakuutusyhtiöön.

Väiskin kesätyö- ja kesälomaturva sekä inttitakuu ovat voimassa 31.5.2020 asti.
Kesätyöturva tarkoittaa oikeutta leiriosallistumisen perumiseen niille, joiden kesätyö
osuu leirin päälle sekä niille, jotka eivät saa työstään lomaa leirin ajalle. Lisäksi henkilö
voi takuun turvin perua 0-9-vuotiaan lapsen/huollettavan sekä mahdollisen puolison
osallistumisen. Osallistumisen perumiseen tarvitaan vapaamuotoinen todistus
työnantajalta.
Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa
osallistumisensa maksutta 31.5.2020 mennessä.
Leiriosallistumisen siirto toiselle partiolaiselle on mahdollista 15.6. asti. Leiri ei hyvitä
osallistumismaksujen mahdollista erotusta. Jos uuden osallistujan leiri on kalliimpi, niin
leiri laskuttaa erotuksen uudelta osallistujalta. Osallistujan on ilmoitettava omalle
savunjohtajalle, jos ei ole saanut osallistumistaan siirrettyä toiselle partiolaiselle tai ei
muista syistä osallistu leirille, vaan osallistuminen jää käyttämättä. Osallistumismaksua
ei tällöin palauteta.

Henkilötietojen käsittely
Ilmoittautumisessasi annettuja tietoja jaetaan eteenpäin leiriorganisaation jäsenille,
jotta varmistaan leiriläisten sujuvan leiriarki ja turvallisuus. Näitä tahoja ovat mm. leirin
lääkintä, muonitus, pestien osalta HR sekä savujen johtajat. Tietoja ei jaeta eikä käytetä
tarpeettomasti, ja leirin jälkeen antamasi terveystiedot poistetaan jäsenrekisteri
Kuksasta ja leirin aikana käytettävistä leirirekistereistä. Ilmoittautuessasi leirille
hyväksyt tietojesi luovuttamisen tarvittaville tahoille.

Stipendit
Osallistujan on mahdollista hakea stipendiä leiriosallistumisen tueksi. Stipendiä voi
hakea koko leiriin tai lyhyihin leireihin. Stipendit haetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee leiriorganisaatiosta erillään
toimiva stipendiryhmä. Osallistuja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen
hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen
tietojen perusteella, eikä siihen laiteta mukaan liitteitä.

Stipendiä voi hakea 100 % tai 50 % osallistumismaksusta. 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.

Laskutus ja maksuehdot
Leiri laskutetaan yhdessä ilmoittautumisen päätyttyä. Lasku lähetetään suoraan
jokaiselle osallistujalle tämän Kuksassa määrittelemällään tavalla. Ei-partiolainen voi
valita sähköpostilaskun ja paperilaskun väliltä. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta.
Laskulla on huomioitu automaattisesti mahdollinen stipendi ja/tai lippukunnan
myöntämä tuki.
Maksettu osallistumismaksu on edellytys leirialueelle pääsyyn. Maksettuja leirimaksuja
ei palauteta, paitsi peruutusehdoissa mainituissa tapauksissa tapauksessa.

Henkilökohtainen avustaja leirillä
Tämä linjaus koskee työsuhteessa olevia henkilökohtaisia avustajia sekä koulutettuja
tukihenkilöitä ja partiokamuja.
Henkilökohtaisen avustajan tarve ei ole este piirin tapahtumiin ja koulutuksiin
osallistumiselle. Henkilökohtainen avustaja ilmoittautuu piirin järjestämään
tapahtumaan ei-partiolaisena ja laittaa lisätietokenttään tiedon siitä, kenen avustajana
hän toimii ja mihin osoitteeseen lasku hänen osallistumismaksustansa lähetetään.
Tapahtumaan osallistuva partiolainen puolestaan laittaa oman ilmoittautumisensa
lisätietokenttään tiedon henkilökohtaisen avustajansa osallistumisesta tapahtumaan.
Tapahtumanjärjestäjät ovat tietoisia siitä, että henkilökohtainen avustaja on paikalla
vain mahdollistaakseen avustettavan osallistumisen tapahtumaan, ei ylimääräisinä
apukäsinä tapahtuman tekijöille.
Avustajan osallistumismaksu on 50% normaalista hinnasta. Avustajaa tarvitsevan on
mahdollisuus peruuttaa osallistumisensa 31.5. asti, jos kunta ei esimerkiksi myönnä
avustajaa ja leirille ilmoittautunut ei voi tästä syystä osallistua.

Turvallisesti yhdessä
Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus on pakollinen kaikille Väiskin täysi-ikäisille
osallistujille. Varmistathan siis hyvissä ajoin ennen leiriä, että koulutus on sinulla
suoritettuna! Lisätietoja verkkokoulutuksesta ja sen suorittamisesta löydät
osoitteesta https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnanturvallisuus/turvallisesti-yhdessa/.

