RETKI- JA LEIRIKIRJEESEEN
Mukaan ei kannata ottaa elektronisia tarvikkeita kuten
kännykkää, musiikkisoitinta tai pelikonetta, jotka
rikkoutuvat ja häviävät partiossa helposti. Partiossa ei
myöskään ole latausmahdollisuutta laitteille.

Kaasa ei tasu võtta elektroonikaseadmeid, nagu näiteks
mobiiltelefonid, pleierid või mängud, mis võivad
skaudilaagris kergesti puruneda või kaduma minna.
Skaudilaagris ei ole ka selliste seadmete
laadimisvõimalust.

Varusteet on hyvä pakata yhdessä partiolaisen kanssa!
Vaatteet kannattaa ryhmitellä ja pakata vedenpitävästi
esim. läpinäkyviin pusseihin, jolloin oikeat varusteet
löytyvät helpommin.

Varustust on hea pakkida koos teise skaudiga! Riided
on soovitatav jagada eraldi rühmadeks ja pakkida
veekindlalt nt läbipaistvatesse kilekottidesse, mis
lihtsustab õigete riiete leidmist.

Kaikki mukaan otettavat varusteet tulee nimikoida.

Kogu kaasa võetud varustus peab olema nimega
märgistatud.

Lisää apua pakkaamiseen ja varusteiden valintaan saa
omilta partionjohtajilta.

Lisateavet ja abi varustuse valimiseks ja pakkimiseks
saate oma skaudijuhtidelt.

_____________-ryhmän retki järjestetään _________. Sudentassut rühma matk korraldatakse 3.-5.10.
Retkelle lähdetään osoitteesta __________________
perjantaina/lauantaina kello _______ ja palataan
samaan paikkaan/osoitteeseen
______________________ kello __________.

Matka algus kohas/aadressil Partiotie 8
reedel/laupäeval kell 09.30 ja lõpp samas kohas /
aadressil Kolokuja 6 kell 14.00.

Retki maksaa _______ euroa ja maksu maksetaan tilille Matk maksab 12 eurot ja tasu tuleb maksta kontole
____________________________/käteisellä.
123456-123456/ sularahas.
Ilmoita lapsesi allergiat ja erityisruokavaliot ja muut
tärkeät lisätiedot partionjohtajalle

Teavitage skaudijuhti lapse allergiatest, eridieetidest ja
muudest olulistest asjaoludest.

Lisätietoja retkestä voit kysyä retken johtajalta
___________________________ .

Lisateavet matka kohta saab matka juhilt Liisa Luotsi,
040-1234567.

Kämppä
Kämppä on mökki, jossa ei useimmiten ole juoksevaa
vettä eikä sähköä.

Kämping
Kämping on väike majake, kus enamasti ei ole kraanist
jooksvat vett ega elektrit.

Teltta
Teltassa nukutaan leireillä ja retkillä. Teltan seinät ovat
kankaiset. Talvella teltassa voi olla kamina, joka
lämmittää teltan.

Telk
Telgis magatakse laagrites ja matkadel. Telgi seinad on
riidest. Talvel võib telgis olla ka ahi, millega telki
köetakse.

Laavu
Laavu on kankaasta tehty majoite, jossa yksi seinä on
avoin. Laavussa yövytään usein vaelluksilla.

Tuulevari
Tuulevari on riidest tehtud varjualune, mille üks sein on
avatud. Tuulevarju all ööbitakse tihti rännakutel.

