LEIRI-INFO kesä 2019

MAATILAKOULU 2019
Paikka:
Aika:

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI
kesäkuulla 2019 keskiviikkoisin klo 9:30 – 15:00 (5. – 19.6.2019)

Tervehdys Lahden 4H-yhdistyksestä!
Lahden 4H-yhdistys ry järjestää MAATILAKOULUN keskellä Lahden keskustaa Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla. Olette ilmoittaneet lapsenne mukaan leirille ja seuraavassa on hieman ohjeita leiriläisille ja huoltajille.
Leiri pidetään Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti. Leirihintaan kuuluvat lounas
n. klo 11:30 ja välipala iltapäivällä. Muistattehan ilmoittaa meille lapsenne erityisruokavaliot ja muut huomioitavat asiat. Ilmoita tiedoista ennen leirin alkua lahti@4h.fi tai soittamalla/tekstiviestillä alapuolella oleviin
numeroihin.
Tulethan ajoissa leirille, mutta ei liian aikaisin. Etukäteen voit sopia työntekijöiden kanssa, jos lapsellanne
on tarve tuoda paikalle aikaisemmin. Ennen leirin alkua ei kuitenkaan ole järjestettyä toimintaa, mutta lapset voivat puuhastella ennen leirin alku kerhotilassa.
Mitä lapsenne tarvitsee mukaan leirille?
• MUISTA säänmukainen varustus! Leirillä ollaan paljon ulkona. Osallistujat pääsevät elämään aitoa
maatilaelämää kolmen päivän aikana.
• likaantumista pelkäämättömät vaatteet ja hanskat (sekä lämmintä vaatetta, sään mukaan)
• oma juomapullo suositeltavaa
• sekä iloista mieltä roppakaupalla! Leireillä lapset saattavat kohdata sekä riemun että pettymyksen hetkiä, nämä kuuluvat leirielämään.
• HUOMIOI SEURAAVA ELÄINTEN HYVINVOINNIN VUOKSI! Jos saavut suoraan toiselta eläintilalta,
ethän käytä samoja vaatteita ja kenkiä. Eläintilalta lähtiessä suoraan toiselle tilalle on myös hyvä desinfioida saappaat ja vaihtaa vaatteet.
Lähetämme teille leirilaskun postitse tai sähköpostilla lähiaikoina. Leirin kokonaishintana on 60 € ja 4H:n valtakunnallinen jäsenyys tulee olla voimassa mm. vakuutusten vuoksi. 4H-jäsenmaksun suuruus on vuosittain 35 €/hlö tai 70
€/kaikki samaan ruokakuntaan kuuluvat. Vuosittain jäsenkausi on 1.9. – 31.8. Jäsenlaskutuksen hoitaa Suomen 4Hliitto, joten jäsenlaskuista teille tulee omaa postia. HUOM! Tarkistakaa oma jäsenmaksun maksu ja jos lasku on kadonnut, voitte pyytää uuden laskun toiminnanjohtajalta. Leirilaskut eivät välttämättä kaikille ennätä ennen leirin alkua,
mutta ne tulevat postitse ajallaan. Tämä ei siis haittaa osallistumista leirille.

Laskutus:
• Leirimaksu 60 € (yhdistys toimittaa osallistujille). Kaikille ei välttämättä laskut ennätä ennen leirin
alku (tämä ei estä osallistumista)
• 4H-jäsenmaksu (kerran vuodessa maksettava, laskutuksen hoitaa 4H-liitto kerran kk:ssa). Uusien
jäsenlaskut saapuvat postitse laskutusjaksojen mukaisesti.
HUOM! Osallistumisperuutukset tulee tehdä kahta viikkoa ennen leiriä. Muussa tapauksessa osallistumismaksut on maksettava. Laskuasioissa teitä palvelee toiminnanjohtaja. Äkillisissä sairastumisissa korvaamme sairastodistusta vastaan maksetun hinnan.
Leirin ohjausvastuussa ovat ohjaajamme Laura Tukia apuohjaajien kanssa. Maatilakoulusta osallistujat
saavat 4H-leiritodistuksen J
TERVETULOA! Pihan eläimet odottavat teitä jo innolla J
Petra Kerkkä toiminnanjohtaja gsm. 050 462 2511 (laskuasiat) petra.kerkka@4h.fi
Laura Tukia eläinten hoitaja/ohjaaja gsm. 044 525 4446 ohjaajat.lahti@4h.fi

Lahden 4H-yhdistys ry
Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI
Y-tunnus: 1593266-0
lahti.4h.fi

