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 Jes, HKPT lähtee Kohtaamiseen! 
 Näistä huippupaikoista pääsemme
nauttimaan Kohtaamis-päivänä su
26.4.2015. Kohtaaminen on partiokevään
kohokohta, joka kerää yhteen tuhansia
huivikauloja. Myös huivittomat
perheenjäsenet ja kaverit on kutsuttu
mukaan!

Aamupäivän sudenpennut ja seikkailijat
pitävät hauskaa ja tutustuvat eläimiin
Korkeasaaressa ja tarpojat, samoajat ja
vaeltajat seikkailevat Helsingin
keskustan kaupunkiseikkailussa.
Huvittelun jälkeen tapaamme
Suvilahdessa partiofestareilla.

Kohtaamis-päivän hinta on kaikille
osallistujille 16€, ja se maksetaan
osoitteeseen https://holvi.com/
shop/1FJfM7/

Tapahtumasta saa eväspussin, joka
sisältää hedelmän, mehun, leivän ja
makeispatukan. Kerro näihin liittyvät
allergiasi ilmoittautumislomakkeessa.
    
Lisää tietoa saat lippukuntamme
Kohtaamis-kontaktilta, sivuiltamme,
Kohtaamisen sivuilta tai Facebookista:
Pekka Grönroos
050 5321347
pekka@hkpt.fi
hkpt.fi
http://purkki.partio.fi/kohtaaminen

 Sitovat ilmoittautumiset Kohtaamis-
kontaktille oheisella lapulla 16.4
mennessä.

Tässä tärkeimmät tiedot tapahtumasta:
- Tapaamme sudenpentujen ja
seikkailijoiden kanssa sunnuntaina klo
8.00 kololla, josta siirrymme yhdessä
Korkeasaareen. 
Korkeasaareen toivottaisiin saattajiksi
myös vanhempia. Paikalla liikutaan 4-5
hengen ryhmissä.
Korkeasaaresta lähtevät bussit
Suvilahteen klo 12.00-12.30 välillä.
- Tapaamme tarpojen, samoajien ja
vaeltajien kanssa sunnuntaina klo 9.00
kololla, josta siirrymme yhdessä
Kansalaistorille. Kansalaistorilta
lähtevät bussit Suvilahteen klo
11.30-12.00 välillä.

- Kun ohjelma on päättynyt Suvilahdessa
noin klo 15.30, palaamme kololle.
- Pyydämme olemaan lapsia vastassa.
- Yli 15-vuotialle on vielä kevään parhaat
Johtabileet Suvilahdessa Kattilahallissa
klo 18-21.
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Sitovat ilmoittautumiset Kohtaamis-kontaktille tällä lapulla _____mennessä.

Ilmoittaudun Kohtaaminen -partiotapahtumaan 26.4.2015. 
Nimi:__________________________________________
Ryhmä: ________________________________________

Olen
      sudenpentu  seikkailija
      tarpoja  samoaja
      vaeltaja  aikuinen
      ei-partiolainen (vanhempi, sisarus, 
      kaveri)

Osallistun aamupäivällä   
       sudenpentu- ja seikkailijaohjelmaan    
      Korkeasaaressa
      tarpojien kaupunkiseikkailuun
      samoajien kaupunkiseikkailuun
      vaeltajien kaupunkiseikkailuun

Osallistun johtajabileisiin (K-15)  
      kyllä

Olen sisupartiolainen

Erityisruokavalio   
     Gluteeniton
     Kasvissyöjä (lakto-ovo)
     Laktoositon
     Maidoton
     Uskontoon perustuva ruokavalio
     Vegaani
     Vähälaktoosinen

 Allergiat   
      Banaani
      Omena (raaka)

Muut huomioitavat allergiat/erityis-
ruokavaliot:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Muuta huomioitavaa/ terveisiä 
lippukuntaan:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Alle 15-vuotiaan huoltajan 
suostumus

Anna lapselleni luvan osallistua tapah-
tumaan ja sitoudun maksamaan tapah-
tumasta aiheutuvat osallistumiskulut.

Huoltajan nimi: 
____________________________

Allekirjoitus:__________________

Muista,
että myös vanhemmat, 

siskot, veljet ja kaverit ovat 
tervetulleita osallistumaan 

Kohtaamiseen! 
Koko porukan ilmoittautu-

misen voi tehdä kätevästi 
tällä lomakkeella.

   16.4.


