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Lisätietoja toiminnoistamme löydät osoitteesta
www.nuorilohja.fi
Seuraathan meitä myös sosiaalisessa
mediassa:
www.facebook.com/NuoriLohja
ja Instagramissa #nuorilohja

LOHJAN KAUPUNGIN NUORISOTYÖN KESÄLEIRIT
Lohjan kaupungin nuorisotyön kesäleirit pidetään Rausjärven leirikeskuksessa Ikkalassa
(Rausjärven rantatie 362, 03810 Ikkala).
Leiri 1.
Leiri 2.
Leiri 3.
Leiri 4.
Leiri 5.

4.-6.-luokkalaiset
1.-3.-luokkalaiset
1.-3.-luokkalaiset
4.-6.-luokkalaiset
7.lk.-17-vuotiaat

(32 paikkaa)
(32 paikkaa)
(32 paikkaa)
(32 paikkaa)
(25 paikkaa)

6.6.–9.6.
12.6.–14.6.
14.6.–16.6.
19.6.–22.6.
26.6.–29.6.

68€
51€
51€
68€
68€

Leireillä on ohjattua toimintaa aamusta iltaan. Iloinen ohjaajajoukko vastaa leiriläisten
viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Leirimaksuun sisältyy täyshoito, kuljetukset ja vakuutus.
Leiriläiset valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen päätyttyä lähetetään leiriläisille
leirikirje, jossa on tarkemmat leiriohjeet.
Linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen löytyy www.nuorilohja.fi etusivulta.
Ilmoittautumiset 1.5. mennessä. Lisätietoja: Olavi Turpeinen olavi.turpeinen@lohja.fi / 044 369
1450 tai Riina Roos riina.roos@lohja.fi / 044 374 4374.
4H-KESÄLEIRIT KARJALOHJALLA
Ma 5.6. - pe 9.6. 4H- päiväleiri 6-10-vuotiaille Karjalohjan liikuntahallilla päivittäin klo 9-15.
Ohjelmassa ulkoilua, askartelua, liikuntaa ym. Viikkomaksu 50 € sis. lounaan. Sitovat
ilmoittautumiset Anni Juntuselle 26.5. mennessä. Osallistujia oltava 8, jotta leiri toteutuu!
Ma 12.6. - pe 16.6. Kotieläin-päiväleiri 6-8-vuotiaille Karjalohjalla Erolan tilalla päivittäin klo 9-16
Ohjelmassa eläinten hoitoa, kädentaitoja, uimista sekä pelejä ja leikkejä. Hinta 50 €, sis. lounaan
ja välipalan. Laajennettu paketti 80€, jolloin voi tuoda jo 7.30 ja noutaa viim. klo 18 (sis.
aamupala, lounas, välipala ja päivällinen). Mukaan mahtuu 14 lasta.
4H JA LOHJAN KAUPUNGIN NUORISOTYÖ YHTEISTYÖSSÄ JÄRJESTÄVÄT
To 8.6 klo 13 - la 10.6. klo 15 Inkkarileiri 7-10-vuotiaille Erolan tilalla Karjalohjalla.
Ohjelmassa inkkarimeininkiä (sotamaalaukset, jousipyssyt, päähineet) ja tietysti tuttua
leirimeininkiä peleineen ja leikkeineen. Leirille mahtuu 24 lasta. Hinta 80 €, sis. telttamajoituksen,
ruokailut, ohjelman ja vakuutuksen.
Ma 12.6. klo 13 - to 15.6. klo 13 Kotieläinleiri1 9-15-vuotiaille Karjalohjalla Erolan tilalla.
Ohjelmassa eläintenhoitoa, kädentaitoja, saunomista ja uimista sekä pelejä ja leikkejä. Leirille
mahtuu 26 lasta. Hinta 100 €, sis. majoituksen teltassa (omia sään kestäviä mielellään mukaan!),
ruokailut, ohjelman ja vakuutuksen.
To 15.6.klo 15 – su 18.6. klo 13 Kotieläinleiri2 9-15 -vuotiaille Karjalohjalla Erolan tilalla.
Ohjelmassa eläinten hoitoa, kädentaitoja, saunomista ja uimista sekä pelejä ja leikkejä. Leirille
mahtuu 26 lasta. Hinta 100€ sis. majoituksen teltassa (omia sään kestäviä mielellään mukaan!),
ruokailut ja vakuutuksen.
Ma 19.6. - to 22.6. Seikkailuleiri 10–15-vuotiaille POJILLE Karjalohjalla Erolan tilalla.
Seikkailuja, tehtäviä, ”nälkää ja kurjuutta” ja tietysti splättistä. Leirille otetaan 26 ensiksi
ilmoittautunutta kotipaikkaan katsomatta. Leirimaksu 100 € sis. majoituksen teltassa (omia sään
kestäviä mielellään mukaan!), ruokailut ja vakuutuksen sekä splättiksen.
Leireillä sisämajoitusmahdollisuus rajoitetusti hintaan + 50 €.
Kaikille leireille tulee ilmoittautua 15.3. alkaen Anni Juntuselle sähköpostilla, jotta saadaan
ilmoittautumisjärjestys anni.juntunen@lohja.fi . Varaus on sitova kun ennakkomaksu on maksettu
(tulee sähköpostilla leirikirjeen mukana). Jotta leiri toteutuu, on osallistujia oltava vähintään 10
(pienten leirit) ja 14 (isojen leirit) Tiedustelut (ei varaukset) 050 325 5169 / Anni Juntunen
Lohjan nuorisotyö ja 4H ovat mukana myös Karjalohjan metsästysyhdistyksen järjestämällä
Metsoleirillä ti 27.6 – pe 30.6. Leiri järjestetään Katteluksessa, Karjalohjalla. Kohderyhmä: 10–16vuotiaat tytöt ja pojat. Hinta: 150 €. Täysihoito (majoitus teltoissa). Metsästäjätutkintoon
osallistuvilta peritään erillinen tutkintomaksu 20 €. Tutkintomaksu menee Karjalohjan
riistanhoitoyhdistykselle. Tarkemmat ohjeet postitetaan kaikille leirille valituille. Leirille valitaan
50–70 osallistujaa. Ilmoittautuminen netissä aukeaa maaliskuussa: Tiedustelut: ville@venell.net
Karjalohjan veneilijät järjestää jälleen veneilykurssin lapsille ja nuorille heinäkuun toisella viikolla
10. - 13.7.2017. Kurssilla on kaksi ryhmää, ensimmäinen vasta-alkajille ja toinen alkeiskurssin jo
käyneille. Kurssin vetäjänä toimii Antton Mäntyvaara. Ilmoittautua kurssille voi joko Anni
Juntuselle tai kurssin vetäjille anttonm7@gmail.com p. Antton 044 278 3173.
Järjestää: Karjalohjan veneilijät ja Lohjan nuorisotyö

LOHJAN LIIKUNTAKESKUS

Ilmoittautuminen Lohjan Liikuntakeskuksen järjestämiin toimintoihin 3.5.2017 alkaen osoitteessa
www.lohjanliikuntakeskus.fi, www.neidonkeidas.fi ja www.tennari.fi tai p. 019 369 1803 ma-pe klo
9.00–17.30. Lohjan Liikuntakeskuksen järjestämät toiminnot tulee maksaa ilmoittautumisen
yhteydessä verkkopankkimaksuna (poikkeuksena sisaralennukset, jotka maksetaan
Tennarin/Neidonkeitaan asiakaspalvelupisteessä ennen leirin alkua).
TEMPPIS
Sporttikeskus Tennarin Tatamisalissa, Rantapuisto 45, Lohja
Keskiviikkoisin 3.5.–21.6. klo 10.30–11.30 vapaamuotoinen temmellystuokio 1-6-vuotiaille
yhdessä oman aikuisen kanssa. Kertamaksu 2€/lapsi, aikuiset veloituksetta. Ei
ennakkoilmoittautumista.
TENNIKSEN ALKEISKURSSI LAPSILLE U-10
Sporttikeskus Tennarin massatenniskentillä, Rantapuisto 45, Lohja
maanantaisin 22.5.–26.6. klo 18.00–19.00, 6–11–vuotiaille
Kurssille ei tarvitse omaa mailaa, eikä palloa. Kurssille on hyvä ottaa mukaan liikunta-asustuksen
lisäksi juomapullo. Pelikengiksi käyvät sileäpohjaiset jalkineet, esim. sisäpelikengät (ei
lenkkareita)! Kurssille tullessa ei tarvitse olla aiempaa pelikokemusta tenniksestä. Kurssin
vetäjinä toimii Lohja-Tennis ry:n valmentajat. Kurssin hinta 60 €.
LIIKUNTALEIRIT
Ryhmä 1: 2008–2009 syntyneet
Ryhmä 2: 2004–2007 syntyneet
Puolet päivästä leirillä tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin lajiseurojen ohjaajien opastuksella ja
toinen puoli liikutaan ja leikitään sekä sisällä että ulkona. Puolilta päivin syödään lämmin ateria.
Muistathan mainita mahdollisen erikoisruokavalion. Lapset voi tuoda ja hakea 30 min
ennen/jälkeen leirin. Leirimaksu 100 € (sisaralennus -10 %, mainittava ilmoittautumisen
yhteydessä). Leiriläisille lähetetään kotiin kurssikirje ennen leiriä. Ryhmiin otetaan 16
lasta/ryhmä. Tarkempi lajiesittely 24.4. alkaen osoitteessa www.lohjanliikuntakeskus.fi
SPORTTIKESKUS TENNARISSA, Rantapuisto 45 Ma 5.6. – Pe 9.6. klo 9.00–15.00
PUSULAN KOULULLA, Kaukelantie 1 Ma 12.6. – Pe 16.6. klo 9.00–15.00
LIIKUNTALEIRIT
2004–2009 -syntyneille lapsille
Leirillä liikutaan, leikitään ja pelataan erilaisia pelejä sisällä ja ulkona. Ohjelmaa suunnitellaan
yhdessä leiriläisten kanssa. Puolilta päivin syödään lämmin ateria. Muistathan mainita
mahdollisen erikoisruokavalion. Lapset voi tuoda ja hakea 30 min ennen/jälkeen leirin. Leirille
mahtuu 20 lasta/leiri. Leirit järjestetään yhteistyössä wau-ry:n kanssa.
SAMMATIN KOULULLA, Lohilammentie 5, Koko leiriviikko 90 € tai yksittäinen päivä hinta 20 €
Ma 5.6. – Pe 9.6. klo 9.00–15.00
MUIJALAN KOULULLA, Takaniityntie 26, Koko leiriviikko 90 € tai yksittäinen päivä hinta 20 €
Ma 12.6. – Pe 16.6. klo 9.00–15.00
MUIJALAN KOULULLA, Takaniityntie 26, koko leiriviikko 45 € tai yksittäinen päivä 15 €
Ma 19.6. – To 22.6. klo 10.00–14.00
Huom! Leirille tulee ottaa omat eväät mukaan!
LIIKUNTALEIRI HARJUN URHEILUKESKUKSESSA, Runokatu 1
Ma 19.6. – Ke 21.6. klo 9.00 – 15.00
Ryhmä 1: 2008–2009 syntyneet
Ryhmä 2: 2004–2007 syntyneet
Puolet päivästä leirillä tutustutaan ulkoliikuntalajeihin ja toinen puoli vesiliikuntalajeihin
lajiseurojen ohjaajien opastuksella. Puolilta päivin syödään lämmin ateria. Muistathan mainita
mahdollisen erikoisruokavalion. Lapset voi tuoda ja hakea 30 min ennen/jälkeen leirin.
Leirimaksu 75€ (sisaralennus -10 %, mainittava ilmoittautumisen yhteydessä). Leiriläisille
lähetetään kotiin kurssikirje ennen leiriä. Ryhmiin otetaan 12 lasta/ryhmä. Leiriläisille lähetetään
kotiin kurssikirje ennen leiriä. Tarkempi lajiesittely 24.4. alkaen osoitteessa
www.lohjanliikuntakeskus.fi
KESÄSÄPINÄT, Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45
tiistaina 8.8. klo 11.30–15.00 7-12-vuotiaille
Monipuolinen liikuntailtapäivä eri liikuntalajien ja leikkien parissa. Päivän aikana liikutaan sekä
ulkona, että sisällä. Iltapäivällä pidetään lyhyt evästauko, joten omat eväät mukaan. Hinta 5 €.

LASTEN UIMAKOULUT KESÄLLÄ
Tarkemmat aikataulut ja lisätiedot kesän uimakouluista Neidonkeitaalla osoitteessa
www.neidonkeidas.fi 24.4. alkaen.
POLSKI JA PELAA, Virkistysuimala Neidonkeidas, Runokatu 1
ke 28.6.- to 29.6. klo 13.00–15.30 yli 7-vuotiaille (uimataito väh. 25m)
Puolet ajasta liikutaan erilaisten liikuntaleikkien parissa ulkona ja toinen puoli ajasta kisaillaan
Wibit Aquatrack –radalla sekä polskitaan altaissa. Puolessa välissä toimintaa pidetään pieni
evästauko, omat eväät mukaan! Hinta 30 euroa. Ryhmään otetaan 12 lasta.
Kokoontuminen Neidonkeitaan pääovien edessä.
UIMAHYPPYKURSSIT, Virkistysuimala Neidonkeidas, Runokatu 1
Ma 26.6.-ti 27.6.
klo 13.00–13.45 Perushypyt, yli 9-vuotiaille
klo 14.00–14.45 Perushypyt, 7-8-vuotiaille
Perehdytään uimahyppyjen alkeisiin. Uimataitoisille (vähintään 50m) tytöille ja pojille.
Kokoontuminen hyppytornin alle. Hinta 12 euroa. Ryhmiin otetaan 12 lasta/ryhmä.

LOHJALAISTEN LIIKUNTAJÄRESTÖJEN KESÄTOIMINTAA LAPSILLE

GOLFLEIRI
ma 5.6. – to 8.6. klo 9.00–16.00 St. Laurence Golf, Kaivurinkatu 133
Leiri aloittelijoille ja jo pelaaville yli 7v. tytöille ja pojille. Golfleirillä
tutustutaan golfiin ohjaajan opastuksella ja välineet tulevat seuralta.
Mukaan tarvitset vain ulkoiluvaatteet. Hinta 150 €, sis. lounaan, välipalan ja vakuutuksen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: http://www.golfpiste.net/stlg/juniorit/?p=junnuleiri

LASTEN JA NUORTEN VENEILYKURSSIT
5.–9.6.2017 (5 pv)
12.–16.6.2017 (5 pv)
19.–23.6.2017 (4 pv) (Juhannusviikko)
31.7.–4.8.2017 (5 pv)
Lohjan Purjehtijoiden kursseilla opetusta päivisin klo 9.00–16.00. tasoryhmissä aloittelijat omana
ryhmänä ja jo viime kesänä alkeiskurssilla olleille lapsille on omaa sisältöä. Alkeiskursseille
vaatimuksena on 25m uimataito, vähintään 7v vuotta ikää ja omat pelastusliivit. Aikaisempaa
purjehduskokemusta tai omaa jollaa ei vaadita. Jokaiselle kurssille otetaan 12 oppilasta.
Kurssin hinta on 5 päivän leirillä S-etukortilla 180 € ja ilman 205 €. Juhannusviikon 4 päivän leirin
hinta S-etukortilla 160 € ja ilman 185 €. Hinta sisältää opetuksen ja kaluston, mutta ei ruokailua.
Leiri pidetään LP:n kotisatamassa (Nuottatie 2, Lohja). Ilmoittautuminen sähköpostitse
k.sinivuori@gmail.com. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistukseksi tulee
lasku. www.lohjanpurjehtijat.fi

KESÄLEIRI ALAKOULUIKÄISILLE
Octopus Lohja ry. järjestää kaksi urheilullista viiden päivän kesäleiriä 5.–9.6.
ja 12.–16.6. Neidonkeitaan uimahallilla ja Liikuntakeskuksen liikuntapaikoilla.
Leiri sisältää monipuolista liikuntaa ja pelejä aamupäivisin. Iltapäivisin on
vuorossa uintia vesileikkeineen uimahallilla, aurinkoisina päivinä uinti
voidaan järjestää Aurlahden uimarannalla. Leirejä toteutetaan kaksi ja
leiriaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00. Yhden viikon hinta on 160 €/vko/lapsi
sisältäen ruokailun, ohjauksen ja vakuutuksen. (Sisaralennus 20 € samalle leirille osallistuvalle
perheenjäsenelle). Ohjelma on saman sisältöinen kummallakin viikolla ja lapsilla on 4
leiriohjaajaa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut leiristä osoitteeseen info@octopuslohja.fi
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, viimeinen ilmoittautumispäivä on 2.5.2016

TENNIKSEN LASTEN KESÄLEIRIT
Kesäkuun leiri 5.–7.6.2017 ma-ke klo 10.00–14.00
Elokuun leiri 31.7.–2.8.2017 ma-ke klo 10.00–14.00
Hinta 65 €/leiri, kun ilmoittautuu 15.5.2017 mennessä (tämän jälkeen 80 €/leiri) Sitovat
ilmoittautumiset www.lohja-tennis.sporttisaitti.com/tennisleiri Ilmoittautumisaika 1.4.–15.5.2017
(vapaille paikoille otetaan 15.5. jälkeen) Järjestäjänä Lohja-Tennis ry.

VOIMISTELUKLUBIN KESÄLEIRIT
*Teline- ja akrobatiavoimistelua omien taitojen mukaan,
uusia temppuja, pelejä, leikkejä, ulkoilua, leiriolympialaiset ja paljon muuta.
* Voimisteluklubi Lohjan salilla Vappulantiellä
* Leiriviikot 23, 24, 25, 26 ja 31
* Leiripäivät maanantaista torstaihin klo 9-15 (lapsen voi tuoda 8.30 ja hakea 15.30)
* 7-14-vuotiaille tytöille ja pojille
* Hinnat: 99 € / leiriviikko tai 27 € / päivä (hinta sisältää lämpimän ruuan ja vakuutuksen)
* Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.voimisteluklubilohja.com

LOHJAN SEURAKUNTA
5.-8.6. Enä-Seppä ja 12.-14.6. Saarikko
Leirien hinnat Enä-Seppä 60€ ja Saarikko 40€. Molemmat leirit ovat tarkoitettu 1.-6.luokkalaisille. Tule pelaamaan, askartelemaan, viettämään hauskaa aikaa leirille! Saarikon leirille
voi osallistua syksyllä koulunsa aloittava isonsiskon tai isonveljen seurassa. Voit ilmoittautua vain
toiselle leirille. Leireille otetaan 30 leiriläistä kummallekin. Ilmoittautuneille lähetämme kirjeen,
jossa selviää mm leirin aikataulu, lähtö- ja tuloaika.
Ilmoittautuminen alkaa 2.5.2017 klo 8.00 sähköpostilla: anneli.kytola@evl.fi. Ilmoittautumisessa
tulee olla: lapsen nimi, osoite, koko henkilötunnus, mahdolliset ruokavaliot. Leirille pääsyn
edellytyksenä on koko henkilötunnuksen ilmoittaminen.
Leirille pääsystä ilmoitamme 4.5.
HUOM! Aikaisempia ilmoittautumisia emme ota huomioon!

Lohjan seurakunta kutsuu 2003–2009 syntyneitä tyttöjä ja poikia Aarre-leirille Etelä-Savon
huikean kauniiseen Partaharjun toimintakeskukseen 19.–22.6.2017.
Aarre-leiri on tytöille ja pojille tarkoitettu perinteinen toimintapainotteinen telttaleiri, jossa on paljon
yhteistä tekemistä, yhdessäoloa, hiljentymistä ja elämyksiä.
Leirillä on ohjelmaa aamusta iltaan ja kavereita ympäri Uuttamaata. Leirillä majoitutaan 2-4
hengen telttoihin seurakunnittain. Seurakunnan leiriryhmä muodostaa pihakunnan yhden tai
useamman muun seurakunnan kanssa. Lohja muodostaa pihakunnan yhdessä Vihdin kanssa.
Kunkin seurakuntaryhmän mukana ovat omat ohjaajat ja isoset.
Leirin hinta leiriläiselle on 85,00 euroa. Hinta sisältää matkat, leirin ohjelman, kaikki ruokailut
sekä tapaturmavakuutuksen.
Ilmoittautuminen leirille 1.5. mennessä sähköpostitse johtava nuorisotyönohjaaja Eeva Liesilinna,
osoite eeva.liesilinna@evl.fi. Mahdolliset lisätiedustelut Eeva Liesilinnalle joko sähköpostilla tai
puhelimitse numeroon 050 336 56 55.
Pääset kurkkaamaan vielä täydentyviä leirin nettisivuja seuraavasta linkistä
http://aarre.jiipeenetti.fi
Leirin järjestäjät: PTK:n Uudenmaan-Helsingin piiri, Seurakuntaopisto, Espoon ja Helsingin
hiippakunnat ja Suomen Lähetysseura
Pieni leiri on pieni elämys, iso leiri on iso elämys!

LOHJANSEUDUN KUVATAIDEKOULUN KESÄKURSSIT 2017

Ti 6.6. Pilkkuja, täpliä vai raitoja? Opettajana Laura Merz.
Maalataan ja painetaan kankaaseen eläinten suojavärit ja muut viidakon kuosit. Kasvomaaleilla
tehdään omat eläinnaamat! Hinta 35 €.
Ke 7.6. Eläinveistoksia. Opettajana Laura Merz.
Romurakentelua ja kollaasityöskentelyä. Hinta 35 €.
Ke - pe 7.- 9.6. (3 päivää) Animaatiokurssi. Opettajana Eija Nieminen.
Tehdään animaatioita iPädeillä stop motion-tekniikalla. Kurssi soveltuu niin vasta-alkajille kuin jo
aiemmin animaatioita tehneille. max. 12 osallistujaa. Hinta 100 €.
To 8.6. Miltä näyttää nykyajan luolamaalaus. Opettajana Laura Merz.
Tehdään eläinaiheisia graffiteja. Hinta 35 €.
Pe 9.6. Omituisia otuksia. Opettajana Laura Merz.
Maalataan musteella ja erikoisilla piirustusvälineillä. Rakennellaan paperimassasta. Hinta 35 €.
Ma 12.6. Viidakon väijyjät. Opettajana Laura Merz.
Isot kissat ja muut pedot. Tehdään savitöitä ja rakennellaan paperimassasta. Hinta 35 €.
To 13.6. Keppieläinten karavaani. Opettajana Laura Merz.
Tehdään keppihevosia ja muita -eläimiä. Kilpaillaan kenen ratsu on nopein tai hitain. Hinta 35 €.







Kullekin kurssille otetaan max. 14 lasta 7-13 v (animaatiokurssi max.12 osallistujaa)
Kurssipäivän pituus on klo 10 -15.
Kullakin kurssilla on ohjaaja ja apuohjaaja
Voi osallistua usealle kurssille
Omat eväät mukaan! Koululla on jääkaappi eväiden säilytykseen ja mikro ruoan
lämmitystä varten.
Animaatiokurssille lapset tuovat oman muistitikun mukanaan. Valmiit animaatiot
tallennetaan myös kuvataidekoulun omalle YouTube – kanavalle vanhempien
luvalla.

Ilmoittautuminen 26.5.2017 mennessä.
Toimisto ti ja pe klo 10–16, puh (019) 312 366.
Sähköposti: toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Kerrothan seuraavat tiedot ilmoittautuessasi sähköpostitse:

osallistujan nimi, ikä, osoite

huoltajan nimi, huoltajan sähköpostiosoite

puh päivisin

allergiat tms. muuta tärkeää huomioitavaa
Kannattaa toimia ripeästi, ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli kurssi täyttyy, otetaan varasijoille ja mahd. järjestetään
rinnakkainen kurssi. Jos kurssille ei ilmoittaudu tarpeeksi osallistujia, kurssi perutaan tai
ehdotetaan toista kurssia, jossa on tilaa.
Mahdollinen peruutus on tehtävä viimeistään neljä päivää ennen kurssin alkua tai joudumme
myöhemminkin.
INFOKIRJE KOTEIHIN
Kurssikirje lähetetään kotiin sähköpostitse 2.6. mennessä. Mikäli sähköpostia ei ole, niin kirje
lähetetään kotiosoitteeseen.
MAKSUT JA VAKUUTUKSET
Kurssi maksetaan kurssin alkaessa käteisellä kuvataidekoulun toimistoon. Jokaiselle leiriläiselle
annetaan todistus, että on suorittanut leirimaksun.
Kuvataidekoulu vakuuttaa osallistujat. Vakuutus sisältyy hintaan.

