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Tämä leirikirje on lähetetty kaikille Suomen jamboreejoukkueeseen ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen Suomen jamboreejoukkueeseen on nyt päättynyt ja huimat 953 partiolaista olisi lähdössä
mukaan jamboreelle! Heti ilmoittautumisen päätyttyä olemme ilmoittaneet Pohjois-Amerikan jamboreeorganisaatiolle lopullisen osallistujamäärämme ja näin kertoneet, että tarvitsemme lisäpaikkoja, 700 osallistujan kiintiö ei meille riitä.
Kaikki jamboreejonottajat (253) ovat jo ilmoittautuneet myös jamboreeorganisaation järjestelmään, joten
järjestäjät pystyvät helposti näkemään, että meitä suomalaisia partiolaisia olisi oikeasti tulossa näin iso
joukko! Vielä pitää kuitenkin jaksaa odottaa ja jännittää huhtikuulle, ennen kuin saamme vahvistuksen
Suomen joukkueen koolle.
Jos saamme kaikki mukaan leirille, meitä on lähdössä noin 690 leiriläistä sekä noin 260 aikuista (lukuun
sisältyvät leirilippukunnanjohtajat, IST:it ja jamboreejoukkueen CMT eli laajennettu johtoryhmä). Huikea
joukko!
Tässä odotusvaiheessa toivomme ilmoittautuneilta seuraavaa:
•
•

•

•

•

Tarkastathan, että vuoden 2018 jäsenmaksusi on maksettu.
Mikäli olet 700 ensimmäisen ilmoittautuneen joukossa, maksathan ensimmäisen maksuerän
laskun, joka on tullut sinulle sähköpostitse. Mikäli et ole saanut laskua, vaikka olet ilmoittautunut ennen kiintiön täyttymistä, olethan välittömästi yhteydessä Jenni Viitaseen (jenni.viitanen@
partio.fi). Laskun maksamatta jättäminen määräaikaan 7.3.2018 mennessä katsotaan matkan
peruutukseksi.
Kiintiön sisällä olevien IST:ien on varauduttava siihen, että oma paikka ei ole vielä ihan varma.
Joukkueen paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä niin että etusijalla ovat leiriläisikäiset
ja heistä jamboreematkan aikana vastaavat aikuiset. Muiden ilmoittautuneiden yli 18-vuotiaiden
osalta rajausperusteena on ilmoittautumisjärjestys. Mikäli jonkun ensimmäisen maksuerän maksaneen matka peruuntuu tilanteessa, jossa emme saaneet kasvatettua kiintiötä, maksu palautetaan täysimääräisenä.
Mikäli olet tällä hetkellä jonopaikalla, nyt tarvitaan toiveikasta mieltä ja malttia. Varauduthan
siihen, että kun kiintiöt huhtikuussa selviävät, sinulle lähetettävä ensimmäisen maksuerän sähköpostilasku erääntyy jo kaksi viikkoa laskun lähettämisestä. Tämä johtuu siitä, että meidän pitää
tuolloin vahvistaa varauksemme ennakkomaksulla jamboreeorganisaatiolle. Jos ja kun kiintiötä saadaan kasvatettua, kannattaa myös heti olla valmiudessa hakemaan ESTA:a. Kilpailutettu
matkatoimisto aloittaa matkajärjestelyt heti joukkueen lopullisen koon selvittyä ja tarvitsee näitä
lupatietoja.
Jos haluat perua paikkasi (jonosta tai kiintiöstä), ilmoita siitä info@partio.fi 7.3. mennessä.

Kaikissa jamboreekysymyksissä voit laittaa viestiä info@jamboree.fi.
Huhtikuussa on sitten luvassa jo leirikirje, joka sisältää kaikkea tärkeää asiaa itse jamboreesta. Leiriläiset
saavat tietoa omista leirilippukunnistaan ja IST:eille lähtee tietoa ensimmäisestä yhteisetä tapaamisesta.
Sitä ennen, jos vain saamme jotain ennakkotietoa jamboreeorganisaatiolta, välitämme tiedon heti kaikille
ilmoittautuneille.
We have a dream, ja se on lähes 1000 suomalaista partiolaista Pohjois-Amerikan jamboreella!
Joukkueenjohtajat,

Anne ja Juho

