LASTEN JA NUORTEN KESÄLEIRIT (7-15v) KESÄLLÄ 2021
VeVe järjestää tuttuun tapaan taas kesäleirin koululaisille. Perinteisen yleisurheiluleirin lisäksi
tarjolla on myös kokopäiväleiri, jossa yleisurheilukentän lisäksi toimintaa on Vuorenmäen koululla.
Leirillä tietenkin yleisurheillaan, mutta tehdään myös muuta mukavaa yhdessä, kuten pelaillaan
lautapelejä, touhutaan Veikkolan urheilupuistossa sekä liikutaan sen lähimaastoissa. Leirin hintaan
kuuluu lounas ja kevyt välipala.
KOKOPÄIVÄLEIRI (7.-18.6.2021)
Kokopäiväleirillä toimintaa on klo 8.00-16.00 välisenä aikana.
Alustava aikataulu leirille on:
klo 8.00-9.30 toimintaa Vuorenmäen koululla (mm. lautapelejä, askartelua, leikkejä)
klo 9.30-11.30 yleisurheilua kentällä
klo 11.30-12.30 ruokailu & lepohetki, Vuorenmäen koulu
klo 12.30-14.30 yleisurheilua & muuta liikuntaa urheilupuistossa
klo 14.30-16.00 kevyt välipala & mukavaa yhdessä tekemistä, Vuorenmäen koulu
Tarkemmat päiväohjelmat toimitetaan ilmoittautuneille myöhemmin keväällä.
Kokopäiväleirille voit ilmoittautua viikoksi tai kahdeksi viikoksi (7.-18.6.).
Leirin hinta (sis. lounas & välipalan)
1 viikko 100 €
2 viikkoa 190 €
Ilmoittaudu viimeistään 30.3. Ilmoittautuminen Veven jäsenet MyClubin kautta ja ei jäsenet
Ilmoittautumislomakkeen kautta.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä Lisää viesti järjestäjälle- kohdassa mahdolliset terveydelliset
seikat & erityisruokavaliot, josta leirin ohjaajien on hyvä tietää.'
YLEISURHEILULEIRI (7.-24.6.2021)
Yleisurheiluleirillä toimintaa on klo 9.30-14.30 välisenä aikana.
Yleisurheiluleirille voit ilmoittautua viikosta kolmeen viikkoon 7.-24.6. välisenä aikana
Alustava aikataulu leirille on:
klo 9.30-11.30 yleisurheilua kentällä yhdessä kokopväleiriläisten kanssa
klo 11.30-12.30 ruokailu & lepohetki, Vuorenmäen koulu
klo 12.30-14.30 yleisurheilua & muuta liikuntaa urheilupuistossa yhdessä kokopväleiriläisten

kanssa
Leirin hinta (sis. lounas)
1 vko 65 € (7.-11.6. & 14.-18.6.) / 52 € (21.-24.6.)
2 vkoa 120 € (10 pvää) / 108 € (9 pvää)
3 vkoa 160 €
Ilmoittaudu viimeistään 30.3. Ilmoittautuminen Veven jäsenet MyClubin kautta ja ei jäsenet
Ilmoittautumislomakkeen kautta.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä Lisää viesti järjestäjälle- kohdassa mahdolliset terveydelliset
seikat & erityisruokavaliot, josta leirin ohjaajien on hyvä tietää.
Leiriläisille lähetetään viimeistään viikkoa ennen leirin alkua info-kirje, jossa kerrotaan tarkemmin
leirikäytännöistä.
Leiri toteutuu, mikäli leiriviikolle on ilmoittautunut vähintään 12 osallistujaa.
Tutustuthan ennen ilmoittautumista leirin ilmoittautumis- ja peruutussääntöihin.
Lisätietoa saat Susan Hongalta: veikot.info@gmail.com tai 040 5039 396.
Tervetuloa mukaan!

