BSF:N JUNIORIPURJEHDUSLEIRI 2022 KATAVAMAAN SAARESSA
Leiri alkaa tiistaina 28.6. 2022 KLO 11:00 – 12:00 kokoontumisella, jolloin startataan Kravinsuusta
(Lankoorintie 133, Luvia) kohti Katavamaata. Perjantaina 1.7. 2022 noin KLO 14 haetaan halukkaat
vanhemmat leirille katsomaan toimintaamme ja purkamaan leiriä. Paluu Kravinsuuhun leirin purkamisen
jälkeen n klo 17.
Majoitus
Leirillä majoitutaan telttoihin, joten ota mukaan oma teltta tai sovi jonkun toisen kanssa talttapaikasta.
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään teltasta ja telttakaverista. Leirillä saa olla mukana kännykkä, mutta
leirin ajan kännykät on pidettävä omissa teltoissa.
Oma jolla ja varusteet
Jos sinulla on oma jolla, ota se mukaan leirille. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään omasta jollasta. Ota
mukaan myös kaikki purjehtimiseen / veneilyyn liittyvät vaatteet ja varusteet.
Leirimaksu
Leirimaksu on 130 € ja se maksetaan 16.6.2022 mennessä BSF:n tilille FI 45 5703 2620 0101 45 Käytä
maksaessa viestikenttää, kirjoita siihen osallistujan koko nimi. Maksaessa useamman osallistuja kerralla
kirjoita kaikkien nimet. Maksamalla leirimaksun vahvistat paikkasi leirillä. Jos lapsen vanhempi tai
huoltaja toimii leirillä avustajana tai ohjaajana, lapsen osallistumismaksu on 50% leirimaksusta.
Vakuutusturva
Leirille osallistuvien on oltava vakuutusturvan vuosi jonkun Suomen Purjehdus ja Veneilyyn kuuluvan
seuran jäsen, tämä koskee myös kaikkia ohjaajiksi tai avustajiksi tulevia vanhempia / huoltajia. Jos haluat
liittyä BSF:n juniorijäseneksi, maksa erillisellä maksusuorituksella 25 € seuran tilille. Jäsenmaksun
viestikenttään: Nimi, syntymäaika ja osoite. Kallossa järjestettävät optimistitapahtumat ovat maksuttomia,
mutta edellyttävät seuran jäsenyyttä. Jäsenyyttä voit hakea sähköpostilla sihteeri@bsf.fi tai täyttämällä
lomakkeen netissä https://bsf.fi/jaseneksi/ . Sähköpostiin: nimi, syntymäaika ja osoite.
Mitä leirillä tapahtuu?
Junioripurjehdusleirillä on luvassa purjehduksen lisäksi muun muassa perinteistä veneilyä, melontavistiä,
makkaranpaistoa nuotiolla, uimista ja saunomista ja tietenkin mukavaa yhdessäoloa leiriolosuhteissa.

Katso seuraavalta sivulta muistilista leirille:

MUISTILISTA LEIRILLE:
-

Teltta
Telttamuovit ja pyykkipoikia
Lämmin makuupussi ja alusta
Ruokailuvälineet (muovilautanen, muki, lusikka, haarukka sekä juomapullo) kangaspussi, jossa voit
säilyttää niitä ja jonka voi ripustaa naulaan roikkumaan
Vaihtovaatteita: riittävästi lämpimiä vaatteita, saappaat, lenkkarit, mahd. märkäpuku / kuivapuku
sadevaateet
Pelastusliivit EI PAUKKULIIVEJÄ
Vaahtokarkkeja
Muistiinpanovälineet
Solmunarua
Peseytymisvälineet, pyyhe tai kaksi, uikkarit
Aurinkorasvaa
Henkilökohtaiset lääkkeet yms.
Lippis, pipo ja hanskat
Iloinen mieli ja ripaus rohkeutta Ilmoitahan mahdollisista allergioista, sairauksista tai lääkityksistä
etukäteen! Leirillä ei ole mitään myytävää, joten rahaa et tarvitse mukaasi.
Ilmoittautuminen leirille Ilmoittaudu leirille 16.5.2022 mennessä ja maksa leirimaksu niin vahvistat
paikkasi leirillä.
Lisätietoja leiripäällikkö Juha Mäkiseltä, juha.makinen@dnainternet.net p. 050-5287509 sekä
Junioripäällikkö Jyrki Laineelta, jyrki.laine@yyterinsinappi.fi P. 040 5402001.

