ILMOITTAUTUMISOHJE SAAGA 2021
Saaga 2021 –leirille ilmoittaudutaan Kuksaan tämän ilmoittautumislinkin kautta
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=23127
Linkki löytyy myös www.saaga2020.fi verkkosivuilta tai piirin verkkosivuilta.
Ilmoittautumiseen tarvitaan PartioID-tunnus. Ohje sen luomiseen löytyy täältä https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-jaohjeita/partioid/ sekä huoltajan ohje täältä https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/ .
Alaikäisen osallistujan ilmoittautumisen tekee aina hänen huoltajansa, jolla pitää olla oma huoltajan PartioID. Jos PartioID:si on
unohtunut tai sen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä lippukunta jäsenrekisterinhoitajaan.
Ei vielä partiolainen (EVP) ilmoittautuu ilman PartioID:tä.

Ilmoittautumisessa tulee vastata jokaiseen kohtaan totuudenmukaisesti ja harkiten. Omia tietoja voi käydä muokkaamassa
ilmoittautumisajan loppuun (31.3.) saakka. Terveys- ja ruokavaliotietoja voi muokata 31.5. saakka. Ilmoittautumistietoihin
pääsee uudestaan Kuksassa henkilön omista tiedoista Tapahtumat -välilehdeltä Saaga2021 –tapahtuman kohdalta. Ei vielä
partiolainen (EVP) voi muokata tietojaan ilmoittautumisen yhteydessä saadun ilmoittautumistunnuksen avulla.
Pienellä punaisella tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. Mikäli ne eivät ole täytettyjä, ei ilmoittautumista voi lähettää.
Lomake ilmoittaa lähettäessäsi sitä, jos joku pakollinen kohta on vielä täyttämättä.
Huomioi, että valikot saa näkyviin klikkaamalla otsikko-kohtaa.

Tapahtuman ilmoittautujan tiedot
Partiolaisille perustiedot tulevat lomakkeelle automaattisesti. Tarkasta, että tiedot ovat oikein ja ilmoitettava henkilö on valittu
yläpuolella olevasta vetovalikosta. Mikäli tiedoissa on puutteita tai ne ovat muuttuneet, voit tehdä muutoksia tietoihin
Muokkaa-napin kautta. Muista tallettaa muutokset Tallenna henkilö-napista!

Tapahtumailmoittautumisen tiedot
Valitse tässä kohtaa leirille osallistumisesi. Päiväleiriläiset valitsevat vielä alemmasta valikosta ne päivät, jolloin o sallistuvat
leirille. Päiväleiriläinen valitsee ilmoittautumislomakkeelta ensimmäiseksi sen vuorokauden, jolloin syö leirissä ensimmäisen
aterian. Esim. viikonlopuksi pe-su osallistuva, perjantain iltapalalle saapuva osallistuja valitsee ilmoittautumislomakkeelta
perjantain ja lauantain.
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Pesti
Tähän vastaavat yli 15-vuotiaat osallistujat.
Mikäli olet tulossa henkilökohtaiseksi avustajaksi Saaga2021:lle, se ilmoitetaan tässä kohdassa.
Pestiasioissa ja opinnollistamiseen liittyvissä asioissa ollaan osallistujiin erikseen yhteydessä kevään aikana.

Perheleiri
Vastaa näihin kohtiin, jos tulette Saagalle perheen voimin ja majoitutte perheleirissä.

Ruoka-aineallergiat
Leirillä tarjotaan laadukasta ja maukasta perusruokaa. Ruoka-aineallergiat tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkasti. Mikäli
lomakkeen listasta puuttuu jokin ruoka-aine, jolle olet allerginen, tarkenna se alla olevaan vapaaseen kenttään. Mikäli noudatat
gluteenittoman ruokavalion jotakin varianttia (esim. viljaton, vehnätön, viljan proteiinit jne), tarkenna sekin vapaaseen
kenttään.

Terveyteen liittyvät asiat
Tähän kohtaan tulee kirjata asiat, jotka vaikuttavat terveyden puolesta leiriläisen arkeen ja jotka leirin lääkinnän on tärke ää
tietää. Tieto menee ainoastaan leirin viralliselle lääkinnälle ja niitä käytetään vain tarvittaessa. Lähijohtajien on hyvä olla
tietoisia osallistujien terveydentilasta, jotta leirillä sattuviin tilanteisiin voidaan reagoida tarpeeksi nopeasti.
Terveydentilakohdassa kysytään myös esteettömyyteen ja toimintakykyyn liittyviä asioita.
Henkilökohtainen avustaja saa normaalin osallistumismaksulaskun muiden tavoin. Kannustamme avustajan työnantajaa
maksamaan osallistumisen tai hakemaan tähän tukea esimerkiksi kunnalta. Mikäli avustajan osallistumiseen leirille tarvitaan
taloudellista avustusta, tulee olla yhteydessä piirin työntekijään (jaana.hyrkkanen@partio.fi) ilmoittautumisajan puitteissa.

Hengelliset tilaisuudet
Valitse tässä osallistutko kristilliseen hartauteen vai tunnuksettomaan tilaisuuteen.

Ikäkauden ohjelman valinta
Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa ikäkausi, jonka ohjelmaan leirillä osallistuu. Tämä ikäkausi ei välttämättä ole se, johon lapsi
ikänsä puolesta kuuluu. Jos et ole varma omasta ikäkaudestasi, kysy lisätietoa omasta lippukunnastasi.

Majoitustiedot
Osallistujat, myös pestissä olevat, majoittuvat pääasiassa oman lippukunnan kanssa tai perheleirissä. Jos pestisi vaatii
majoitusta muualla, varmista asia henkilöltä, joka on pestannut sinut. Mikäli valitset pestin mukaisen paikan, lomake kysyy
majoituksen lisätietoa. Tähän voit vastata esimerkiksi tiimisi nimen tai alueen, jolla tiedät majoittuvasi.
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Perheleiritunniste
Saaga 2021 -leirille voi ilmoittautua perheenä. Toivomme, että perheleiriläiset toimivat ilmoittautuessa seuraavasti: Klikkaa
ilmoittautumisen lopussa "Luo perheleiritunniste". Järjestelmä tuottaa sinulle koodin, jonka voit liittää samaan perheeseen
kuuluvan ilmoittautumiseen. Huom! Vain perheen ensimmäinen ilmoittautuja luo koodin. Koodi kannattaa tallentaa heti
muistiin. Koodi liitetään perheen seuraavan ilmoittautujan perheleiritunnisteelle varattuun avoimeen kenttään. Jos unohdat
perheleiritunnisteesi, ole yhteydessä piiritoimistoon ekp@partio.fi.

Stipendihakemus
Stipendiä voivat hakea vain partiolaiset. Stipendihakemus löytyy ilmoittautumislomakkeen lopusta.
Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n työvaliokunta. Osallistuja antaa
suostumuksensa tietojen luovutukseen hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen
tietojen perusteella, eikä siihen tarvitse liitteitä. Hakulomakkeessa kysytään esimerkiksi ruokakunnan kokoa ja
yhteenlaskettuja vuosituloja.
Stipendejä voi hakea kolmessa eri kategoriassa, joita ovat: 100 %, 50 % sekä 25 %.
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.
Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta 31.5.2021
mennessä.

Vahvistus ilmoittautumisesta
Ilmoittautumisesta tulee vahvistus ilmoittajan sähköpostiin sekä huoltajan ilmoittaman alaikäisen sähköpostiin, jos
sähköpostiosoite on lisätty Kuksaan.
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