Kesän supersuositut päiväleirit viikoilla 23 ja 24
Ilmoittaudu ajoissa, paikat täyttyvät nopeasti

KESÄN VSK-U:n LIIKUNNALLISET PÄIVÄLEIRIT 2021
- telinevoimistelua, tramppaa, parkouria, liikuntaleikkejä, ulkoilua
Seura järjestää kesäkuun alussa viikoilla 23 ja 24 päiväleirejä Veskulassa ja Miksulassa. Veskulan leirit 9–
14-vuotiaille ja Miksulan leirit 6–10-vuotiaille.
Leiri on tarkoitettu seuran nykyisille harrasteryhmäläisille tasosta riippumatta ja uusille lajeista
kiinnostuneille harrastajille. Leirillä harrastajat jaetaan tason ja iän mukaan omiin harjoitusryhmiin.
Ammattitaitoiset huippuvetäjät kaikilla leireillä!
MIKSULAN LEIRIT 6-10-vuotiaille osoite: Huoltotie 4, 04300 Tuusula. Miksulan leirien vastuuohjaajana
Hannele Yläranta
VESKULAN LEIRIT 9-14-vuotiaille osoite: Mahlamäentie 66, 04310 Tuusula. Veskulan leirien
vastuuohjaajan Samu Gråsten
Päiväleirin hinta on 159 € / viikko, sisältää lounaan, välipalan ja vakuutuksen leirin aikana. Jos osallistuu
molemmille viikoille, toisen viikon hinta on 145 €, tai perheestä useampia osallistujia yksi maksaa
täyden hinnan ja muut 145 €.
Päiväleireillä temppuillaan telineillä, pompitaan trampoliineilla, leikitään ja ulkoillaan.
Päiväleiri maanantaista -perjantaihin arkisin klo 9.00–15.30. Ohjaaja paikalla jo klo 8.30. Ohjelma alkaa
klo 9.00
MIKSULA A PÄIVÄLEIRI (6–10-vuotiaat)
7.6–11.6 hinta 159 €, sisaralennus 14 €
MIKSULA B PÄIVÄLEIRI (6–10-vuotiaat)
14.6–18.6 hinta 159 €, sisaralennus 14 €
VESKULA A PÄIVÄLEIRI (9–14-vuotiaat)
7.6–11.6 hinta 159 €, sisaralennus 14 €
VESKULA B PÄIVÄLEIRI (9–14-vuotiaat)
14.6–18.6 hinta 159 €, sisaralennus 14 €
alennus toisesta viikosta 14 €
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 20 € paikanvarausmaksu, joka on osa koko leirimaksua. Leirin
loppulasku lähetetään viikko ennen leirin alkua ja maksu tulee suorittaa ennen leirin alkamista.
Ilmoittautuminen tapahtuu seuran jäsenrekisterin kautta. Uusien harrastajien pitää rekisteröityä ensin.
Jäsenrekisterin linkkitiedot alla tai pääset jäsenrekisteriin etusivuilla

https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx
Uudet harrastajat
https://www.jasentieto.fi/public/Rekisterointi.aspx
KUN ILMOITAT LAPSEN LEIRILLE TARKISTA, ETTÄ ILMOITAT HALUAMALLESI LEIRILLE! Jos ilmoitat lapsesi
molemmille viikoille, molemmista viikoista on maksettava paikanvahvistusmaksu.
Peruutus ilman lääkärintodistusta vähintään 7 vrk ennen kurssin alkua. Sen jälkeen peruutukset vain
lääkärintodistuksella. Perimme peruuttamattomasta kurssista koko maksun.
Lisätietoja ma-to klo 14.30–16 0503661233 tai sähköpostitse harraste.vsku@gmail.com Ilmoita
erityisruokavaliosta etukäteen sähköpostitse
Leirin vastuuvetäjänä toimii harrastekoordinaattorimme
Miksulassa Hannele Yläranta
Veskulassa Samu Gråsten
leiripäivien alustava aikataulu:
klo 8.30–9.00

lapsen voi tuoda tarvittaessa jo klo 8.30 salille odottamaan leiripäivän alkua

klo 9.00–11.00

harjoitus telinesalilla, vaihdellen eri telineitä

klo 11.00–12.00

Lounas

klo 12.00–12.30

lepotauko

klo 12.30–13.45

toinen telinetreeni tai ulkoilua

klo 13.45–14.00

välipala

klo 14.00–15.30

ulkoilua tai toinen telinetreeni

Leirille mukaan sisäliikuntavaatteet ja ulkoiluvaatteet (päivittäin sään mukaan), vesipullo

