LÄHDE MUKAAN HUIPPUSUOSITULLE ORKESTERILEIRILLE
NUORISOKESKUS MARTTISEEN VIRROILLE
to - la 1. - 3.2.2018
Odotettu musiikkileiri käynnistyy helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule mukaan
musisoimaan mukavaan porukkaan, tutustut ikäisiisi soittajiin ja saat uusia ystäviä.
Leirille on tulossa soittajia Ähtäristä, Mänttä-Vilppulasta, Virroilta, Ruovedeltä, Orivedeltä ja
Juupajoelta; kaikkiaan lähes 200 lasta ja nuorta. Opistomme tutut opettajat ovat
tahtipuikoissa. Leiri huipentuu Virtain liikuntahallilla pidettävään konserttiin lauantaina 3.2.
klo 16.00.
Leiri on viime vuoden hyvien kokemusten perusteella kaksipäiväinen. Aloitamme
torstaina 1.2. koulupäivän jälkeen illansuussa ja päätämme sen konserttiin Virtain
liikuntahallissa lauantai-iltapäivänä.
Oppilaan majoitus- ja ruokailukustannukset ovat n. 100 euroa / osallistuja. Toivoisimme,
että oppilas maksaisi itse 50 euroa. Vanhempainyhdistykset ovat lupautuneet tulemaan
myös talkoisiin mukaan, samoin musiikkiopisto, joten eiköhän kustannuksista selvitä.
Kyydityksiä leiripaikalle emme valitettavasti pysty järjestämään kaikille, mutta jos
halukkaita on riittävästi, voimme järjestää omakustanteisen (5 €) bussikuljetuksen
Mänttä-Vilppula – Ruovesi - Virrat sekä Orivesi – Virrat -välille. Toivomme myös, että
voisitte järjestää yhteiskuljetuksia paikkakuntakohtaisesti. Ilmoittautumislomakkeessa on
kysely yhteiskuljetuksen tarpeesta. Kuljetus järjestetään vain leirille, leiriltä kotiinkuljetuksia
ei ole.
Kaikki oppilaat ovat Virtain kaupungin ja nuorisokeskuksen ryhmätapaturmavakuutuksen
piirissä.
Koulupäivästä oppilaat pyytävät vapautusta luokanvalvojaltaan henkilökohtaisesti
musiikkiopistolta saatavalla kirjallisella todistuksella.
Leirille osallistujille lähetetään tarkempi infokirje ajo-ohjeineen tammikuussa.
Lämpimästi tervetuloa ….. Marttisessa tavataan…

Musiikkiopiston väki
Lisätietoja: Ulla Leppänen, rehtori, 044-715 1284
Johanna Raivio, apulaisrehtori 044-715 1057
www.merikanto-opisto.fi (kohdasta Lomakkeet tai Ajankohtaista)

ILMOITTAUTUMISLOMAKE (sitova); palauta opettajalle tai opiston toimistoon
viimeistään pe 12.1.2018. Voit palauttaa myös sähköpostitse, os. musiikkiopisto@virrat.fi

nimi__________________________________ ikä________
lähiosoite_________________________________________
postinro ja -toimipaikka ______________________________
puhelin (oma)_____________________________________
huoltaja__________________________________________
puhelin__________________________________________
soitin____________________________________________
to – pe______
______

yövyn leirillä
en yövy leirillä

pe-la ________
________

toiveita ”huonekavereista” (4-6 hengen huoneita)
________________________________________________
________________________________________________
mahdolliset ruoka-aineallergiat________________________
________________________________________________
muuta (esim. lääkitykset)____________________________
________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus: ____________________________

Apua, huoltajat! Tarvitsisimme 6 valvojaa majoitusrakennuksiin to-la välisiksi öiksi. Jos voit
olla avuksi, vaikka vain toisen yön, laittaisitko rastin ruutuun, otamme myöhemmin yhteyttä.



 voin tulla ”yövuoroon” to-pe
en voi tulla

_______ pe-la ________

Lämmin kiitos!
______________________________________________________________________________
Tarvitsen linja-autokuljetuksen (hinta 5 €) torstaina 1.2. Virroille seuraavasti:
Mäntästä ____

Vilppulasta

____

Ruovedeltä ____

Orivedeltä ____

(Tarkemmat lähtöajat ja -paikat myöhemmin tulevassa infokirjeessä)

