Tammikuu 2019
Tiedote kaikille yli 15-vuotiaille Versoille

Maaliskuun 2019 puolessa välissä Sarka-Versot
järjestävät Hiljaiset Päivät konferenssikeskus
Valkeassa, jossa kokoontuu myös Seinäjoen vapaaseurakunta.
Tapahtuma alkaa perjantai-iltana 15.3.2019 ja
päättyy iltapäivän alussa sunnuntaina 17.3.2019
Ilmoittautuminen tapahtuu lippukunnittain niin,
että halvimmalla maksulla (40€/hlö) haluavien
tiedot (ks. Kirje koteihin-dokumentti) pitää olla
versosihteerillä pe 15.2.2019 mennessä. Kun
ilmoitus on tullut perille, versosihteeri lähettää
laskun, jossa on tilinumero, viitenumero, eräpäivä sekä summa, joka maksetaan.
Toisessa hintaluokassa (50€/hlö) sama tehdään
ti 5.3.2019 mennessä. Ja sen jälkeen (70€/hlö)
jokainen ilmoitus yhdestä tai useammasta tulijasta laskutetaan samantien.
Ne henkilöt, jotka eivät pääse ilmoittautumaan
oman lippukuntansa kautta, voivat lähettää sähköpostilla ilmoittautumislomakkeen tiedot suoraan versosihteerille, niin hän kirjaa ilmoittautumisen ja lähettää laskun.
Jos on kysyttävää, ota yhteyttä Ariin —>
ari.kastepohja@svk.fi tai 045 2097 309!

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

Tämän Versopostin liitteenä ovat seuraavat
dokumentit:

Infokirje lippukuntiin eli mainos Hiljaisista Päivistä. Tämän voi laittaa vaikkapa
lippukunnan ilmoitustaululle tai jakaa kopiot
ryhmänjohtajille.

Kirje koteihin on A4, joka on tarkoitettu
jaettavaksi jokaisen lippukuntalaisen käteen, että he veisivät sen kotiin ja vanhemmat saisivat tietoa, mistä on kysymys sekä
osoisivat ilmoittaa lapsensa alareunassa
olevassa osalla, joka palautetaan lippukuntaan.

Kirje koteihin –dokumentti on myös wordmuodossa siksi, että lippukunta voi halutessaan muokata dokumenttia vastaamaan
oman lippukunnan toteutusyksityiskohtia.

Lippukunnan
ilmoittautumistaulukko,
joka on perinteinen excel-pohja, jonka lippukunnan yhteyshenkilö lähettää versosihteerille —> ari.kastepohja@svk.fi, jotta hän
osaa pitää sitten tapahtuman järjestäjät
ajan tasalla, kuinka monta Versoa on tulossa. Taulukkoa voi lähettää monta kertaa ja
siellä voivat olla mukana aikaisemmin ilmoitetut henkilöt.
Mitä dokumentteja on vielä tulossa viikolla
2019/09:

Varusteluettelo toimitetaan samaan tapaan kuin tämäkin Versoposti ja lippukuntien toivotaan jakavan sen sitten omille lähtijöilleen.

Ohjelmarunko tulee samoin jakoon samassa postissa.

Vihjeet maastokilpailuun annetaan jälkimmäisessä postissa, jolloin annettujen
vinkkien avulla voi terästää taitojaan ja tietoja maastokisaa ajatellen.

Kirje osallistujalle sisältää yleiset ohjeet
mm. ajo-ohjeet
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