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Kliffan ilmoittautuminen on nyt mahdollista ja kesän hauskin
sekä suurin leiri on askeleen lähempänä. Leiri lähestyy hurjaa
vauhtia, mutta ennen kuin bussi kurvaa leirialueelle Evolle,
pääset myöhemmin keväällä nauttimaan ennakkotehtävistä
ja hyppäämään mukaan Kliffan tarinaan.
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Ilmoittautuminen tapahtuu jäsenrekisteri Kuksan kautta
5.3. mennessä. Alle 18-vuotiaat ilmoitetaan leirille huoltajan
tunnuksilla. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat omalta leirilippukunnanjohtajaltasi ja leirin nettisivuilta.
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Kliffalle on mahdollista osallistua pitkän (210€) tai lyhyen
(130€) leirin ajaksi. Pitkä leiri 23.-30./31.7. seikkailijoista
aikuisiin ja lyhyt leiri 23.-26.7. sudenpennuille ja muille
leirillä vähemmän aikaa viettäville. Seikkailijat ja tarpojat
lähtevät kohti kotia 30.7. ja samoajat sekä sitä vanhemmat
jäävät purkamaan leiriä vielä yhden päivän ajaksi.
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Kliffalla on myös päiväleirimahdollisuus (35€/päivä). Jokaisella leirille osallistuvalla on mahdollisuus hakea stipendiä
ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli kesän työsuunnitelmat
vanhemmilla partiolaisilla eivät ole vielä varmoja, voi
leirille ilmoittautua huoletta kesätyötakuun turvin.
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