Hakeminen

@

Täytä
hakulomake
internetissä

5.2.-11.3.2018
Haku tapahtuu täyttämällä leirihakemus internetissä osoitteessa
www.hekolo.fi/haku.
Samasta osoitteesta löydät myös tulostettavan paperilomakkeen,
jonka voit lähettää meille.
29.3.2018
Saat ilmoituksen leiripaikasta sähköpostitse ja kirjeitse kotiin.
9.4.2018 alkaen
Leirijohtajat tarjoavat peruutuspaikkoja ilman leiripaikkaa jääneille.
Peruutuspaikkoja voit kysyä myös Hekolo ry:n toimistolta.

Tutustu leireihimme osoitteessa
www.hekolo.fi
Tietoa leireistä sekä tarinoita ja kuvia löydät viime kesän leiriläisten
leiriblogeista. Tulevaa leirikesää pääset suunnittelemaan jo huhtikuussa
2018 esittämällä toiveita kotisivuillamme. Samalla voit tutustua
edelliskesien suosituimpiin ohjelmanumeroihin.

Kesäloma ja
2018kavereita
Koululaisten päiväleirit

KESÄLOMA JA KAVEREITA!

Tule viettämään ikimuistoinen kesäleiri yhdessä kavereiden kanssa!
Hekolo ry järjestää helsinkiläisille 1.–6. -luokkalaisille lapsille leirejä. Laadukkaasta ja turvallisesta toiminnasta vastaa koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme.
Toteutamme yhdessä lasten
kanssa toiminnallisen ja hauskan
leirin luonnon läheisyydessä.
Leirikesä on elämyksellinen seikkailu uusien kavereiden kanssa.

Monipuolista ohjelmaa
Leiripäivät sisältävät pelailua, taiteilua, luonnossa puuhailua, uintia, teemapäiviä, retkiä, nuotiohetkiä ja kaikkea kivaa, mitä leiriin kuuluu. Valinnanvaraa ja
monenlaista tekemistä löytyy jokaiselle iän ja mieltymysten mukaan. Leirillä
suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmaa yhdessä ohjaajien kanssa leiriläisten toivomuksia huomioiden! Toiminnassa painottuu yhdessä tekeminen.
Leirimaksuun sisältyy turvallisen
ja monipuolisen ohjelman lisäksi
tapaturmavakuutus sekä lauttakuljetus Suomenlinnaan. Päiväleireillä
tarjotaan kevyt aamupala, lämmin
lounas ja välipala.

Leirijaksot ja hinnat
Santahamina, Helsinki
Jakso 1 ti 5.6.-pe 8.6.
Jakso 2 ma 11.6.-pe 15.6.
Jakso 3 ma 18.6.-to 21.6.
Jakso 4 ma 25.6.-pe 29.6.
Sisaralennus 10-15 euroa.

4 päivää
5 päivää
4 päivää
5 päivää

Suomenlinna, Helsinki
Jakso 1 ti 5.6.-pe 8.6.
Jakso 2 ma 11.6.-pe 15.6.
Jakso 3 ma 18.6.-to 21.6.
Jakso 4 ma 25.6.-pe 29.6.
Sisaralennus 10-15 euroa.

80 €
100 €
80 €
100 €

4 päivää
5 päivää
4 päivää
5 päivää

Leirejä saattaa kevään aikana tulla lisää.
Seuraa tilannetta www.hekolo.fi etusivulta!

Lisäinfo ja ohjeet
Leirien johtajat kertovat leirisivuilla (www.hekolo.fi/leirit) tarkemmin kunkin
leirin toiminnasta, leiripaikan erityispiirteistä ja mukaan otettavista varusteista.
Osaava henkilökuntamme huolehtii lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

www.hekolo.fi
Yhteystiedot
Helsingin koululaisten lomavirkistysyhdistys ry

Tervetuloa mukaan leirikesään 2018 – odotamme sinua!

80 €
100 €
80 €
100 €

toimisto@hekolo.fi
www.hekolo.fi
p. (09) 7269 3500
postiosoite: PL 114, 00181 Helsinki

