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Ilmoittautuminen
Väiskille ilmoittaudutaan 2.3.–15.4.2021 välisenä aikana. Ilmoittautumisajankohta
määrittää leirihinnan. Nopean ilmoittautujan hinnat ovat voimassa ensimmäisessä
ilmoittautumisportaassa 31.3. asti. Toinen ilmoittautumisporras on 1.-15.4.
Ilmoittautuminen tapahtuu partiorekisteri Kuksassa, eikä muita ilmoittautumisia
huomioida. Alle 18-vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee tämän huoltaja omilla
huoltajatunnuksillaan.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi jokaisen ilmoittautumisportaan jälkeen.
Rakennus- ja purkuleireille ilmoittautuminen ohjeistetaan keväällä erikseen.
Myös vierailupäivään ilmoittautuminen ohjeistetaan erikseen.

Laskutus ja maksuehdot
Leiri laskutetaan yhdessä erässä maaliskuusta alkaen. 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.
Maksettaessa käytetään laskulla olevaa viitettä. Maksettu osallistumismaksu on
edellytys leirialueelle pääsyyn. Maksettuja leirimaksuja ei palauteta, paitsi
kesätyöturvan tapauksessa tai leirin peruuntuessa (katso osio Koronavirus ja Covid19pandemia).

Stipendit
Osallistujan on mahdollista hakea stipendiä leiriosallistumisen tueksi taloudellisin
perustein. Stipendit myönnetään vain ensimmäisessä ilmoittautumisaallossa
ilmoittautuneille (2.3.-31.3.). Partiolaiset tekevät stipendihakemuksen Kuksassa leiriilmoittautumisen yhteydessä ja ei-partiolaiset nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee leiriorganisaatiosta erillään
toimiva stipendiryhmä. Osallistuja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen
hakemuksen yhteydessä.
Stipendejä voi hakea kahdessa eri kategoriassa, joita ovat: 100% ja 50%. Myönnettävä
stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi. Stipendiryhmä kertoo
päätöksistään suoraan osallistujalle ja ne huomioidaan automaattisesti laskutuksessa.
Mikäli osallistuja ei saa hakemaansa stipendiä eikä siksi voi osallistua leirille, hänen
tulee perua osallistumisensa 2 viikon sisään stipendipäätöksen saamisesta.

Ilmoittautumisen muuttaminen ja peruminen
Osallistujalla on oikeus perua ja vaihtaa leiriajankohtaa omatoimisesti Kuksassa
ilmoittautumisportaan sisällä.
Mikäli osallistuja haluaa muuttaa leiripakettiaan ilmoittautumisen jälkeen, ota yhteys
vaiski@partio.fi. Leirin voi siirtää toiselle osallistujalle 31.5. saakka, muutoksesta tulee
ottaa yhteyttä vaiski@partio.fi.

Poikkeustapaukset peruutusehdoissa 31.5.2021
asti
Seuraavissa tapauksissa osallistujan on mahdollista perua osallistumisensa vielä
myöhemmin:
•

•

•

•

Kesätyö, kesäloma- ja inttitakuu tarkoittavat osallistujan oikeutta
leiriosallistumisen perumiseen niille, joiden kesätyö osuu leirin päälle sekä
niille, jotka eivät saa työstään/varusmies- tai siviilipalveluksen vuoksi lomaa
leirin ajalle. Osallistumisen perumiseen tarvitaan todistus työnantajalta, omalta
sotilaspiiriltä tai Siviilipalveluskeskukselta.
Esteettömyystakuu on voimassa tilanteissa, joissa leiriläisellä on leirille
osallistumiselle este, eikä Väiskin leiriorganisaatio yrityksistä huolimatta pysty
poistamaan osallistumisen esteitä.
Avustajaa tarvitsevan on mahdollisuus peruuttaa osallistumisensa, jos kunta ei
esimerkiksi myönnä avustajaa ja leirille ilmoittautunut ei voi tästä syystä
osallistua.
Jos perheen aikuinen peruu tai sairastuu, voi 0-6-vuotiaan osallistumisen perua.

Sairaus- ja tapaturmatapaukset
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. Tämä koskee niin leirin aikaista kuin ennen
leiriä tapahtuvaa sairastumista.

Leirin keskeytyminen muussa kuin
sairastapauksissa
Leirin keskeytyminen on tilanne, jossa osallistuja joutuu poistumaan leiriltä ennalta
suunnittelemattomana ajankohtana omasta, lääkärin tai leiriorganisaation päätöksestä
johtuen.
Keskeytykselle voi olla monta erilaista syytä kuten esimerkiksi henkilökohtaiset syy,
epäasiallinen käytös, päihteiden hallussapito tai käyttäminen sekä muu leirin sääntöjen
vastainen toiminta. Näissä tapauksissa osallistuja organisoi ja kustantaa poistumisensa
itse tai huoltajansa kanssa.
Alaikäisen kohdalla tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan aina kotiin.
Edellä kuvatuissa ja muissa vastaavissa tapauksissa leirimaksua ei palauteta.

Koronavirus ja Covid19-pandemia
Koronaviruksesta suoraan tai epäsuoraan johtuvista syistä tai sen leviämisen
torjumiseksi, Espoon partiotuki ry:llä on oman harkintansa mukaan oikeus (i) muuttaa
tapahtumaa (mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja
paikkaa) sekä (ii) keskeyttää tapahtuma. Lisäksi mikäli tapahtuma ei ole kohtuullisin
järjestelyin muutettavissa tai siirrettävissä, tai se ei ole koronaviruksen
etenemisvaiheesta johtuen tarkoituksenmukaista tai turvallista, Espoon Partiotuki ry:llä
on oikeus peruuttaa tapahtuma. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai
keskeyttämään, tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan,
osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä sillä osuudella, joka on jo
tilitetty eteenpäin tapahtuman järjestämiseksi, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin
maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä. Vähennettävä summa on kuitenkin
enintään 15 euroa. Osallistujalla on aina mahdollisuus vaatia maksuja edelleen taholta,
jolle maksut on tilitetty.

