OSALLISTUMISMAKSUT
Kliffalle voi osallistua joko pitkän tai lyhyen leirin ajaksi. Kliffalla on tarjolla
myös perheleiri- ja päiväleirimahdollisuus. Leirimaksut ovat saman suuruiset
partiolaisille ja ei-vielä-partiolaisille.
Pitkä leiri 210 €
Pitkä leiri (23.-30./31.7.) on tarkoitettu kaikille seikkailijoista alkaen, myös ulkomaalaisille
vieraille. Seikkailijat ja tarpojat lähtevät kotiin jo 30.7. ja johtajat vasta seuraavana päivänä.
Pääkaupunkiseudulta voidaan järjestää tarpeen mukaan bussikuljetus takaisin Evolle 30.7.,
jotta mahdollisimman moni johtaja pääsee nauttimaan leirin viimeisestäkin päivästä.
Lyhyt leiri 130 €
Lyhyt leiri kestää 4 päivää (23.-26.7.) ja on tarkoitettu sudenpennuille sekä muille,
jotka haluavat leireillä vain sudenpentuleirin ajan.
Päiväleirimaksu 35 €
Päiväleirimaksulla saat viettää vuorokauden leirissä ja sillä saat 4 ateriaa. Esimerkiksi jos
saavut iltapäivällä ja ensimmäinen leiriateriasi on päivällinen, sinulle on tarjolla vielä
seuraavan päivän lounas, jonka jälkeen maksamasi leirivuorokausi päättyy. Päiväleirimaksu ei
sisällä kuljetuksia leirille tai leiriltä. Päiväleiriläisten ilmoittautuminen avataan varsinaisen
osallistujailmoittautumisen jälkeen ja on mahdollista vielä leirilläkin. Esimerkiksi
lyhyeen Kliffaan voi yhdistää lisäpäiviä päiväleirimaksulla.
Rakennus- ja purkuleiri (19.-22.7. ja 31.7.-3.8.) ovat ilmaisia ja purkuleirin loppuun asti
oleville maksetaan 20 € hyvitys riippumatta siitä, onko osallistunut itse leirille vai ei.
Alle kouluikäiset lapset vanhempansa kanssa
0-3-vuotiaille leiri ei maksa mitään. 4-6-vuotiaat maksavat 100 € riippumatta leirillä vietetyn
ajan pituudesta. Alle kouluikäisille leirillä ei ole tarjolla omaa ohjelmaa.
Maksujen perusteena olevat iät lasketaan 23.7.2018 mennessä täytetyin vuosin.
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Kesätyöturva tarkoittaa oikeutta perua osallistuminen leirille maksutta viimeistään 31.5.2018,
mikäli kesätyö osuu leirin päälle tai ei saa lomaa leirin ajaksi vakituisesta työstään.
Kesätyöturva kattaa sitä hakeneen leiriläisen, tämän puolison ja alle kouluikäiset lapset,
joiden osallistuminen leirille on mahdollista ainoastaan huoltajan kanssa.
Avustukset
Kliffalle tullaan myöntämään avustuksia, joita voivat hakea niin leiriläiset kuin tekijät
tarpeensa mukaan, esimerkiksi opiskelijat ja muut pienituloiset. Sisaralennuksia Kliffalla ei
ole, joten avustukset ovat hyvä vaihtoehto myös perheille, joista useampi partiolainen
osallistuu Kliffalle. Avustusta haetaan ilmoittautumisen yhteydessä Kuksassa, ja jos avustusta
ei jostain syystä myönnettäisi, osallistumisen voi perua maksutta. Tarkat ohjeet avustusten
hakemiseen ja lisätiedot ilmestyvät Kliffan nettisivuille osallistujailmoittautumisen alkuun
mennessä.
Lippukunta, tue jäsentesi leiriä!
Lippukunta voi määritellä jäsenilleen lippukuntakohtaisen tukisumman Kuksaan ennen
osallistujailmoittautumisen alkamista. Kyseinen summa vähennetään laskutuksen yhteydessä
kaikkien lippukunnan osallistujien osallistumismaksusta ja tukisumma laskutetaan yhdessä
erässä suoraan lippukunnalta.
Suosittelemme lippukuntien hallituksia tekemään mahdollisesta tuesta virallisen päätöksen
syksyn 2017 aikana.
Ilmoittautumisohjeissa on kerrottu myös tukisumman syöttämisestä Kuksaan:
http://www.kliffa2018.fi/ilmoittautuminen/
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