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Helsingin Työväen Pursiseura ry

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Purjehdusleirille 24.-30.6.2013 Pursiniemessä 



Nimi ____________________________________________________________________________________

Katuosoite __________________________________  Postinumero ja -toimipaikka _____________________
  


Henkilötunnus _______________________________        HTPS:n jäsen        muun seuran  _________  jäsen*


        ei jäsen* (* sisältää liittymisen HTPS:ään ja Suomen purjehdus- ja veneilyliittoon)

Varusteet (ei välttämättömiä):



Oma teltta  (pieni 2-3 hengen)           on         ei ole
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Oma jolla jonka otan mukaan leirille          optari            zoom8          ei ole


Aikaisempi leirikokemus:



Ollut aikaisemmin leirillä           ei ole           on, missä? _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________



Yöpynyt aikaisemmin teltassa         ei ole          on



Ollut yötä pois kotoa ilman vanhempia            ei ole         on



Uimataito          ei ole            on, __________ metriä





Purjehduskokemus (optarilla):           ei yhtään            alkeet            jonkinverran           paljon

Jäykkäkouristus rokote annettu vuonna _________________________________________________________

Onko lapsella ruoka-aine allergioita tai erikoisruokavalio, mitä? ______________________________________

_________________________________________________________________________________________


Muita allergioita, mitä? ______________________________________________________________________


Muuta ohjaajille tiedoksi  _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Vanhempien yhteystiedot leirin aikana:

Nimi ______________________ Puhelin, päivällä _____________________ illalla _______________________

Nimi ______________________ Puhelin, päivällä _____________________ illalla _______________________

Sähköposti(t): ______________________________________________________________________________



__________________________ ____/____ 2013 _________________________________________________
paikka	                              päiväys	                                      vanhemman allekirjoitus       




PURJEHDUSLEIRI 24.-30.6.2013 PURSINIEMI 
( ÄNGSHOLMEN  PORVOON PELLINGIN SAARISTOSSA ) 
                                                                      
Leiri on tarkoitettu 7 - 16 vuotiaille purjehdusta harrastaville tai harrastusta aloitteleville nuorille. Leirillä opetellaan purjehduksen saloja Optimisti ja Zoom8-jollilla sekä muita vesillä liikkujan perustaitoja.

Päiväohjelma alkaa lipunnostolla ja aamujumpalla, ennen aamupalaa. Sen jälkeen opetellaan purjehdusta teoriassa tai käytännössä, puolilta päivin nautitaan lounas jonka jälkeen jatketaan purjehduksen opettelua. Iltapäivällä ja päivällisen jälkeen on vapaa-aikaa tai muuta leikkimielistä iltaohjelmaa, saunomista, yms.

Jo purjehdustaitoisille järjestetään harjoituskilpailuja, sekä sääntö- ja taktiikkakoulutusta. Harrastusta aloitteleville annetaan yksityiskohtaisempaa jollan käsittely ja purjehdustaitoja kasvattavaa opastusta. Leiriohjelmaan kuuluu myös vaihtelevasti mm. solmujen, navigointitaitojen, ensiapu- sekä retkeilytaitojen opettelua.

Leirillä on telttamajoitus. Leirikeittiömme tarjoilee meille päivittäin aamupalan, kaksi lämmintä ateriaa sekä iltapalan. Varusteluettelon siitä mitä ainakin leirillä tarvitset, saat vahvistuksen mukana.

Leirin hinta on HTPS:n jäsenille 150 € ja muille 180 €. Niille jotka eivät ole seuran jäseniä, leirin hinta sisältää liittymisen HTPS:ään ja Suomen purjehdus- ja veneilyliittoon, sekä purjehtijan vakuutuksen ja lisenssin.

Lähetämme lopullisen vahvistuksen kesäkuun alussa ja listan leirillä tarvittavista varusteista, sekä ajo-ohjeet leirille. Leirimaksu suoritetaan vahvistuksen mukana tulevan tilisiirron mukaan eräpäivään mennessä maksujenkerystilille tilille Danske Bank FI48 8000 1100 1192 89.


Tiedustelut:

Ahti Nurminen, 0400 998 604, ahti.nurminen@iki.fi
Sari Päiväniemi, 040 848 1398, sari.paivaniemi@gmail.com


Ilmoittautumisen tulee olla perillä 1.6. mennessä. Ilmoittautumisen voit jättää Pyysaaren punaiseen postilaatikkoon tai lähettää postitse osoitteeseen:

Ahti Nurminen
Sarvastonkaari 24
00840 Helsinki

Sähköposti: ahti.nurminen@iki.fi




