LEIRIEN ILMOITTAUTUMIS- JA PERUUTUSSÄÄNNÖT 2021
Ilmoittautumissäännöt:
–

–
–
–

–
–
–

–

Riippuen ilmoittautumistavasta (MyClub /erillinen lomake) saatte laskun joko jo
ilmoittautumisen jälkeen tai ilmoittautumisajan päätyttyä. Leirimaksun eräpäivä on
ilmoittautumistavasta riippumatta 1.5.2021.
Jokainen lapsi ilmoitetaan erikseen.
lmoittaja on vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä.
Ilmoitathan lapseesi liittyvät mahdolliset terveydelliset seikat & erityisruokavaliot, joista
leirin ohjaajien on hyvä tietää joko ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostilla
(veikot.info@gmail.com) viimeistään 2 viikkoa ennen leirin alkua.
Lapset valitaan toimintaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lähettäessäsi ilmoittautumisen, hyväksyt samalla ilmoittautumis- ja peruutussäännöt
Järjestäjä sitoutuu huolehtimaan annettujen tietojen asianmukaisesta ja huolellisesta
käsittelystä, eikä luovuta tietoja eteenpäin. Järjestäjä ei myöskään tallenna tietoja
pidempään, kun on toiminnan järjestämisen kannalta välttämätöntä.
Veikkolan Veikot ry vakuuttaa lapset tapaturmavakuutuksella IF:ssä. Vakuutus ei kata
kadonneita tai rikkoutuneita tavaroita.

Peruutussäännöt:
–
–

–
–
–
–

Kesäleiri-ilmoittautumisen voi perua 30.4. mennessä.
Kesäleiri-ilmoittautuminen on 1.5. jälkeen sitova ja tämän jälkeen maksua ei palauteta
muutoin kuin sairastapauksissa. Tällöin leirimaksu palautetaan ainoastaan
lääkärintodistusta vastaan. Mikäli lapsi on ehtinyt olla leirillä jo useamman päivän, hinta
suhteutetaan päivien määrään.
Mikäli leiri keskeytyy muista syistä, esimerkiksi jos lapsi haluaa jäädä kotiin tai perheen
kesäsuunnitelmissa on muutoksia, leirimaksua ei palauteta.
Ilmoittamatta leiriltä pois jääneiltä peritään aina täysimääräinen leirimaksu.
Peruutustapauksessa tulee aina ottaa heti yhteyttä leirin järjestäjään, jotta voimme antaa
leiripaikan seuraavalle jonossa.
Mikäli lapsi ei pysty toimimaan normaalissa ryhmätyöskentelyssä (esim. muita häiritsevä
käyttäytyminen, kiusaaminen, jatkuva tottelemattomuus, asiaton käytös) ovat huoltajat
velvollisia hakemaan lapsen kesken päivän leiriltä. Tässä tapauksessa leirin järjestäjällä on
oikeus evätä lapsen leiripaikka koko viikon osalta. Tässä tapauksessa leirimaksua ei
palauteta.
Huom! Meneillään olevan koronavirusepidemian takia tulevilla leireillä saattaa olla
poikkeusjärjestelyjä. Katso tarkempia tietoja kohdasta ”poikkeustilanteet”.

Poikkeustilanteet
–

Mikäli poikkeustilanne aiheuttaa muutoksia leiritoimintaan, pyrimme ensisijaistesti
järjestämään leirit huomioiden kyseessä olevan tilanteen ohjeistukset ja rajoitukset.

–
–

Mikäli osallistujamääriä joudutaan leireillä rajoittamaan, valitaan leiriläiset
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilanteen vaatiessa leirien ohjelmaa voidaan joutua muuttamaan ja järjestämään korvaavaa
toimintaa. Korvaavaa toimintaa järjestettäessä leirimaksuja ei palauteta.

