LÖYTÖRETKI 2015
Sudenpentu- ja
seikkailijakilpailu
25.04.2015
Keravalla
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KILPAILUKUTSU

Löytöretkeilijä Elokivi on kokenut maailmanympärysmatkailija, eikä hän ole ensimmäistä kertaa
lentokoneessa tai luolassa. Kartalla on vielä muutama merkitsemätön valtio, joiden alueelle Elokivi ei
ole vielä koskaan suunnannut, mutta hän suunnittelee korjaavansa tilanteen tällä uudella reissulla.
Elokivi on päättänyt ottaa mukaansa nokkelia ja käsistään käteviä partiolaisia, jotka toivottavasti
pystyvät auttamaan hänet läpi uusista ja omituisista tilanteista, joita erilaisten kulttuurien myötä
tullaan näkemään.
Eräkamut ry toivottaa sudenpennut ja seikkailijat mukaan Kerava-Sipoo-Pornainen -alueen
Löytöretki-partiotaitokisaan lauantaina 25.4.2015!
Tämä on kilpailukutsu. Ilmoittautuminen suoritetaan tämän ohjeen mukaisesti 10.4. mennessä.
Ennakko- ja saattajien ohjeet toimitetaan lippukunnille 13.4.2015.

Tervetuloa!
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Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestäjä on Eräkamut ry.
Kilpailun johtaja: Mervi Tabell, puh. 0400 494268, tabell.m@gmail.com
Järjestelysihteeri: Tanja Lamminmäki, puh. 041 5362763, tanja.lamminmaki@gmail.com.

Kilpailumaasto
Kilpailu käydään Keinukallion ulkoilualueella Keravalla.

Osallistumismaksu
Osallistumismaksu tulee olemaan noin 10 € / osallistuja. Lopullinen hinta muotoutuu osanottajamäärän mukaan.
Lopullinen hinta ilmoitetaan ennakko-ohjeen yhteydessä.

Ilmoittautuminen
Joukkueet ilmoitetaan kilpailuun liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään 10.04.2015. Lomake
toimitetaan kilpailun järjestäjälle sähköpostitse: erakamut.kerava@gmail.com.
Pentueen sopiva koko on 4-6 sudenpentua.
Vartion sopiva koko on 3-5 seikkailijaa.

Sarjajako
 Aloittelevat sudenpennut

Pentue, josta pääosa on ensimmäisen vuoden sudenpentuja.
Saattaja voi tarpeen mukaan avustaa pentuetta tehtäväkäskyn lukemisessa
ja ymmärtämisessä, ohjata keskittymään ja kannustaa tehtävän
suorittamisessa.

 Kokeneet sudenpennut

Pentue, josta pääosa on toisen tai kolmannen vuoden sudenpentuja ja/tai
kouluiältään kolmasluokkalaisia sudenpentuja.
Pentue toimii rastilla itsenäisesti. Saattaja ei avusta pentuetta rastikäskyn
lukemisessa tai ymmärtämisessä. Saattaja puuttuu toimintaan, mikäli
rastikäskyssä niin todetaan tai turvallisuus vaarantuu.

 Aloittelevat seikkailijat

Vartiot, josta pääosa on ensimmäisen vuoden seikkailijoita. Vartiolla saa
olla saattaja mukana. Oman lippukunnan päätöksellä vartio voi kulkea
myös ilman saattajaa.

 Kokeneet seikkailijat

Vartiot, josta pääosa on toisen vuoden seikkailijoita. Vartiolla saa olla
saattaja mukana. Oman lippukunnan päätöksellä vartio voi kulkea myös
ilman saattajaa.

Osallistumisen peruuttaminen
Peruuttamisesta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian kilpailun johtajalle. Ilmoitetuista joukkueista, jotka eivät
osallistu kilpailuun ja joiden ilmoittautumista ei ole peruttu viimeistään 22.04.2015 laskutetaan 20 € / joukkue.

Alustava aikataulu
Kilpailukeskus aukeaa klo 09:00. Kilpailun avajaiset ovat klo. 9.45. Kilpailun päättäjäiset ovat viimeistään klo.
16:00.
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Ennakkotehtävä
Pentueen / vartion tulee suunnitella yhtenäinen Löytöretkeen liittyvä kisa-asu tai varuste. Asut ja varusteet
valokuvataan ja arvostellaan.
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE LÖYTÖRETKI PT-KISOIHIN 25.4.2015
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 10.4.2015.
Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen erakamut.kerava@gmail.com.

Lippukunta:
Pentueen / vartion nimi:
Pentueen / vartion jäsenet:

Sarja, johon pentue / vartio ilmoittautuu (merkitse X:llä)
Aloittelevat sudenpennut
Kokeneet sudenpennut
Aloittelevat seikkailijat
Kokeneet seikkailijat

Onko vartiolla saattajaa?
Kyllä
Ei
(Kaikilla pentueilla tulee olla saattaja.)
Huomioitavat ruoka-aineallergiat (kilpailijat ja saattajat):

Pentueen / vartion aikuinen yhteishenkilö (mm. Akela tai Sampo), jolle toimitetaan kilpailun ennakko-ohjeet ja
muut mahdolliset tiedotteet:
Nimi:
Sähköposti:
Puhelin:

Kilpailussa on valokuvaus. Pyydämme ilmoittamaa, jos joku osallistujista ei anna lupaa valokuvaamiseen tai
valokuvan julkaisemiseen.

