JURA MAJESTICA ’21
Lippukuntaleiri Jura Majestica järjestetään 1.-5.8.2021 Ruokoniemen telttaleirialueella. Sudenpentujen ja
perhepartiolaisten leiri on 2.8.-5.8.2021. Leirillä sudenpennut suorittavat iltaohjelma-jäljen, seikkailijat
suorittavat vaikuttajahaasteen ja tarpojat omaa yhteiskunta-tarppoaan.
Yöpyminen leirillä tapahtuu teltoissa. Lippukunta tarjoaa käyttöön omistamiaan telttoja, joissa yöpyy noin 2–
4 henkilöä/teltta, mutta saa tuoda myös oman teltan.
Sudenpennut tarvitsevat useita aikuisia yöpymisen järjestämiseksi, aikuinen voi tulla vain yöpymisen tueksi
illasta aamuun. Myös seikkailijoille voi tarpeen mukaan tulla aikuinen yöpymisen tueksi. Myös vain yöpyvien
aikuisten tulee ilmoittautua alla olevan ”aikuiset lapsen mukaan”-linkin kautta.
Leirin toiminnot (ohjelma, ruokailut, yöpyminen) tapahtuvat saunaa lukuun ottamatta ulkona.
Kulkeminen leirille ja leiriltä pois tapahtuu omin kyydein. Seikkailijoiden ja tarpojien leiri alkaa 1.8. klo 16.00.
Sudenpentujen leiri alkaa maanantaina 2.8. klo 13 ja päättyy torstaina 5.8. klo 13. Tarvittaessa kyytejä voidaan
järjestää sudenpennuille tai sudenpennun voi tuoda maanantaina alkaen klo 8 Ruokoniemeen. Kyytitarpeesta
tai aiemmin leirille tuomisesta tulee ilmoittaa Kuksaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen leirille tapahtuu internetissä Kuksa-tietojärjestelmän kautta. Ilmoittautumisohjeet
(Ilmoittautumisohjeet Kulukijoiden tapahtumiin – vihko) on postitettu lippukunnan kevättiedotteen mukana
ja ne ovat luettavissa lippukunnan www-sivuilla.
Linkit ilmoittautumissivulle:

sudenpennut: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39628
aikuiset lapsen mukaan: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39629
perhepartio: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39626
seikkailijat ja tarpojat: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39627
johtajat: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39625

Ilmoittautuminen leirille päättyy 16.5.2021

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 17.5.-20.6.2021 (+8 € jälki-ilmoittautumismaksu).
Leirimaksut porrastuvat seuraavasti:
Ikäkausi / maksuluokka
Sudenpennut
Aikuinen supen mukana
Seikkailijat
Aikuinen seik mukana
Tarpojat
Johtajat
Perhepartio / aikuiset
Perhepartio / 0-3 v.
Perhepartio / 4-6 v.

Koko leiri
60,00
30,00
80,00
80,00
30,00
30,00
0,00
45,00

1 päivä
25,00
10,00
25,00
25,00
12,00
12,00
0,00
20,00

2 päivää
50,00
20,00
50,00
50,00
24,00
24,00
0,00
40,00

Yö (ei sis. ruokia)
0,00
0,00
-

Jälki-ilmoittautumisen 17.5.-20.6.2021 hinnat: 8 € jälki-ilmoittautumismaksu lisätään
leirimaksuun. Leirimaksuun sisältyy ohjelma ja ruoka. Lippukunta lähettää laskun
leirimaksusta.

Jäsenmaksut (lippukunnan ja Suomen Partiolaisten) tulee olla maksettuna. Jäsenmaksun maksamattomia
emme voi ottaa mukaan leirille. Leirimaksua ei palauteta, mikäli leirille lähtö estyy jäsenmaksun
maksamattomuuteen.
Leirin pääjohtajana toimii Henry Kataja (040 018 4766) ja leirin vastuujohtajana toimii Janna Vilkkilä (044 308
0999). sudenpentujen johtajana toimii Hanna Tolvanen (040 708 8376).
Varusteluettelo ja muut tarkemmat
ilmoittautumisajan päätyttyä.

tiedot

leiristä

lähetetään

sähköpostina

ilmoittautuneille

Leirin toteutumisen edellytyksenä on riittävä määrä leiriläisiä, johtajia ja aikuisia apukäsiä. Lippukunta
tiedottaa leirin toteutumisesta tai sen perumisesta ilmoittautumisajan päätyttyä.
Korona-tilanne otetaan huomioon leirin järjestelyissä. Tilanteen vaatiessa leiri voidaan perua lyhyelläkin
varoitusajalla. Sairaana ei pidä osallistua leirille, peruminen mahdollistetaan lyhyelläkin ajalla.
Kysymyksiä leiristä? Kysymyksiin vastaa leirin johto.

