Tervetuloa tuomariksi Kajaaniin Naperoleirille
13.7.-17.7.2021
Olet ilmoittautunut leirille tuomariksi, mahtavaa!
Osalla on leirejä takana sekä tuomarina että pelaajana, mutta jos sinulla on vielä vähän
kokemusta tuomaroinnista, hätä ei ole tämän näköinen!
Pyrimme nimeämään jokaiselle tuomarille omantasoisia pelejä ja leirillämme toimivat
tuomaritarkkailijat sekä tuomariorganisaation väki ovat tukenanne koko leirin ajan
 älkää siis pelätkö pyytää neuvoja tai kysyä apua!
Toivottavasti jokaisella sujuu matka leiripaikalle turvallisesti ja rattoisasti. Ennen matkaan
lähtöä on kuitenkin hyvä tietää muutamia tärkeitä asioita leiriin liittyen.
Ensimmäisenä koululle päästyänne tulkaa ILMOITTAUTUMAAN
TUOMARIORGANISAATIOLLE vastaanottopisteelle, joka sijaitsee tuomarikansliassa,
osoitteessa Rinnekatu 2 A 87500 Kajaani (Lehtikankaan monitoimitalo )

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 12.7. klo 18:00 ja päättyy tiistaina klo 11:00. Ilmoita
mihin aikaan saavut leirlle 10.7 klo 12 mennessä! Tämä on tärkeää, koska tulemme
tekemään ensimmäisen päivän tuomariohjelma ja tulemme jakamaan ne teille sunnuntaina
11.7.
Majoittuminen alkaa heti ilmoittautumisen jälkeen. Huomioikaa jokaisen tuomarin tulee
maksaa majoituspantti, joka on 20€. Pantti maksetaan tuomarikansliaan ilmoittautuessa.
Jokainen leiriläinen vastaa omista tavaroistaan leirin aikana. Kukkaro/rahat, kännykkä,
kamera, yms. ovat siis leiriläisen omalla vastuulla. Majoituksessa on samassa huoneessa
monta nukkujaa, joten kannattaa harkita tarkkaan, mitä tavaroita haluaa mukaansa ottaa.
Jokainen leiriläinen on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
LEIRIN ORGANISAATIO EI VASTAA KADONNEISTA JA RIKKOUTUNEISTA
TAVAROISTA!
Sähköpostin toisena liitteenä on tuomarileiriläisen ohje/säännöt.
Paperi on tulostettava ja siinä on oltava huoltajan sekä leiriläisen allekirjoitukset.
Ottakaa täytetty paperi mukaanne leirille lähtiessänne!
Koko leiriorganisaatio haluaa toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi Kajaanin
Naperoleirille, pidetään yhdessä hauska ja mukava leiri! Nähdään Kajaanissa!
Tuomariorganisaation puolesta
Tuomarileirin johtaja
Joona Korpela
puh. 040 593 4109 / joona.korpela@airpro.fi

Lopuksi vielä muistilista tavaroista (jotka kannattaa pakata mukaan)
sekä asioista mitä täytyy tehdä!






Makuualusta (normaali leveys, EI PARIVUODETTA!)
Petivaatteet, tyyny ja peitto/makuupussi
Pieni reppu/kassi
Riittävästi alusvaatteita ja sukkia
T-paitoja
Lämpimiä vaatteita (takki, pitkähihaisia paitoja)
Sadevaatteet
Vaihtokengät
Pitkät housut ja shortsit
Uima-asu (tarvittaessa)
Pyyhe
Lakki/huivi (Päähinettä on pidettävä päässä!)
Juomapullo
Hygienia tavarat + Henk. koht. lääkkeet
Puhelimen laturi
Tuomaritakki (jos omistaa)
Pilli
Ota yllä oleva materiaali mukaan
Ilmoita, mihin aikaan saavut leirille
Ota täytetty A4 tuomarileiriläisen ohje/säännöt matkaan mukaan
Majoituspantti 20€

