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Hyvä jamboreelle lähtijä,
Meitä on nyt lähdössä Pohjois-Amerikan jamboreelle jo huimat 920 partiolaista! Mahtavaa, että juuri sinä
olet mukana. Leiriläisiä on lähdössä kaikkiaan 687, mikä tarkoittaa 19 suomalaista leirilippukuntaa.
Leiriläiset jaetaan leirilippukuntiin touko-kesäkuun aikana. Juhannukseen mennessä lähetämme kaikille
leiriläisille tietoa omasta leirilippukunnasta kuten nokkapennun (eli leirilippukunnan neljästä johtajasta valittu vastuujohtaja) yhteystiedot sekä tiedon siitä, mistä lippukunnista oman ryhmän muut leiriläiset tulevat.
Kun kokoamme leirilippukuntia, huomioimme sekä leiriläisten maantieteellisen läheisyyden että ilmoittautumisvaiheessa esitetyt kaveritoiveet. Pyrimme pitämään samasta lippukunnasta ilmoittautuneet yhdessä.
Tärkeä muistutus matkustusasiakirjoista:
Huolehdithan, että matkustusasiakirjasi (passi ja ESTA*) ovat voimassa ja niiden tiedot ilmoitettuina Kuksaan viimeistään 31.5.2018. Mikäli et vielä ole hakenut ESTA-matkustuslupaa, niin se kannattaa tehdä
nyt heti. Suomen joukkue ilmoittaa kaikkien lähtijöiden passi- ja ESTA-tiedot kootusti matkajärjestelyistä
vastaavalle matkatoimistolle jo kesällä 2018.
Passin voimassaoloajasta vielä sen verran, että olemme varmistaneet Suomen USA:n suurlähetystöstä ja
matkanjärjestäjältä, että passin tulee olla voimassa vielä 2 kuukautta matkan päättymisen jälkeen.
Vielä yksi tärkeä asia pitää matka-asiakirjojen lisäksi hoitaa, jotta pääsemme varaamaan Suomen joukkueen
matkoja ja majoituksia. Jokaisen leiri- ja oheismatkalaisen tulee hyväksyä matkatoimistomme SMT:n ryhmämatkan erityisehdot ennen juhannusta. Matkatoimistomme ei voi ryhtyä matkajärjestelyihin ennen kuin
jokainen lähtijä on nämä ehdot hyväksynyt! Tiedotamme ja ohjeistamme ehtojen hyväksymisen toukokuun
aikana, joten tarkkaile sähköpostiasi. Ehdot hyväksytään Kuksassa.
Tulevat jamboreemaksun eräpäivät ja maksuerät ovat seuraavat. Huomaathan, että maksueriä ei voi yhdistellä, eikä eräpäiviä muuttaa:
MATKAPAKETTI
MAKSUERÄ

OHEISMATKA LEIRIMATKA

ERÄPÄIVÄ

2. maksuerä

1000 €

700 €

30.8.2018

3. maksuerä

1000 €

700 €

31.12.2018

4. maksuerä

~1500 €

~650 €

28.2.2019

Lopuksi tietoa ensimmäisen maksuerän maksamisesta niille, jotka ovat aiemmin olleet jonossa Suomen
joukkueeseen. Jos olet jo hoitanut ensimmäisen maksuerän maksun, voit hypätä seuraavan kappaleen yli.
Ensimmäinen maksuerä on 1000 euroa, ja se tulee maksaa 31.5.2018 mennessä. Laskut lähtevät osallistujille Kuksan kautta 8.5. Mikäli et ole saanut omaa laskuasi 14.5.2018 mennessä, olethan yhteydessä Partioaseman Jenni Viitaseen (jenni.viitanen@partio.fi). Löydät laskusi myös Kuksasta oman profiilisi välilehdeltä
Laskut. Laskun maksamatta jättäminen tarkoittaa matkan peruuttamista. Jos jostain syystä joudut matkasi
vielä tässä vaiheessa perumaan, peruutus tulee lähettää toukokuun aikana osoitteeseen info@jamboree.fi.
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Syksyn ensimmäisiä ennakkotapaamisia odotellessa kannattaa seurata
Suomen joukkueen virallisia tiedotuskanavia netissä (jamboree.fi),
Facebookissa (SPJamboree) ja Instagramissa (amerikanjamboree).
Myös jamboreen omilla verkkosivuilla pääsee tunnelmoimaan leirialuetta ja sen tarjoamia
seikkailumahdollisuuksia https://www.2019wsj.org/.
Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tai ihmeteltävää, saat meihin parhaiten yhteyden sähköpostilla
info@jamboree.fi. Kaikki leirikirjeet löydät jamboreejoukkueen verkkosivuilta, jos tämä kirje sattuu
hukkumaan https://jamboree.fi/materiaalipankki/leirikirjeet/
Adwenture awaits! Enää 440 päivää jamboreen alkuun!
Joukkueenjohtajat,

Anne ja Juho
*) Linkki ESTA-hakemukseen https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
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