
 
ILMOITTAUTUMINEN VUODEN 2020 PITKIKSELLE 

 

• Pitkis järjestetään aina viikolla 27. Merkitse päivämäärät 29.6.-3.7.2020 kalenteriisi ja 

ilmoittaudu ajoissa, koska paikkoja joka lajissa on rajoitetusti. Paikat täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

• Ilmoittautuminen kesän 2020 Pitkikselle alkaa tiistaina 9.7.2019 klo 9.00 porrastetusti 

osoitteessa www.pitkissport.net. Emme ota etukäteisvarauksia!   
 

• 9.7.2019 klo 9.00 alkaen 10 minuutin välein laji kerrallaan A-Y: 

klo 9.00 Ammunta (9-14-vuotiaille) klo 9.10 Autourheilu (9-14-vuotiaille)  

klo 9.20 Cheerleading (10-14-vuotiaille) klo 9.30 Eräseikkailu (12-15-vuotiaille)  

klo 9.40 Frisbeegolf  (9-14-vuotiaille) klo 9.50 Futuuri 

klo 10.00 Golf   klo 10.10 International Games 

klo 10.20 Jalkapallo   klo 10.40 Judo   

klo 10.50 Jumppakoulu (7-10-vuotiaille)   klo 11.00 Jääkiekko (9-14-vuotiaille) 

klo 11.10 Jääpallo (9-14 vuotiaille) klo 11.20 Keilailu   

klo 11.30 Koripallo   klo 11.40 Leiriseikkailu (4-7-vuotiaille,1 pv) 

klo 11.50 Lentopallo   klo 12.00 Liikuntaseikkailu(12-15-vuotiaille) 

klo 12.10 Luistelu   klo 12.20 LUK=Lasten urheilukoulu (7-10-v) 

klo 12.30 Maastopyöräily (10-14 -vuotiaille) klo 12.40 Melonta   

klo 12.50 Nuorisojohtaja 1(NJ 1, -2005 syntyneille)  

klo 13.00 Nuorisojohtaja 2 (NJ 2) klo 13.10 Nuorisoleiri (12-15-vuotiaille) 

klo 13.20 Pallopeli   klo 13.30 Parkour  

klo 13.40 Perheliikunta 1   klo 13.50 Perheliikunta 2  

klo 14.00 Pesäpallo   klo 14.10 Ratsastus   

klo 14.20 Rope skipping UUTUUS (9-14-v) klo 14.30 Salibandy   

klo 14.40 Seikkailu (9-12-vuotiaille) klo 14.50 Showdance (10-14-vuotiaille) 

klo 15.00 Sport Chanbara  klo 15.10 Sporttiseikkailu (7-9-vuotiaille)  

klo 15.20 Streetdance UUTUUS(ent. Breakdance)  

klo 15.30 Sukellus (9-14 -vuotiaille) klo 15.40 Sulkapallo   

klo 15.50 Suunnistus  klo 16.00 Taekwondo   

klo 16.10 Telinevoimistelu  klo 16.20 Tennis   

klo 16.30 Uinti    klo 16.40 Yleisurheilu 
 

• Yksi leiriläinen voidaan ilmoittaa Pitkikselle vain yhteen lajiin. Google Chrome selainta  

    emme suosittele ilmoittautumiseen, koska se poimii käyttäjän aiempia nimitietoja ja siksi   

    ilmoittautuminen voi tallentua huoltajan eikä leiriläisen nimellä. 
  



• HUOM! Alaikäinen leiriläinen ei voi ilmoittautua itse. Ilmoittajalla eli huoltajalla 

täytyy olla toimiva sähköpostiosoite. Jos sähköpostiosoitetta ei merkitä 

ilmoittautumisen yhteydessä, niin ilmoittautuminen mitätöityy. Ilmoittautumisjärjestelmä 

lähettää onnistuneesta ilmoittautumisesta automaattisen sähköpostin huoltajalle. 

Sähköposti toimii leiripaikan varausvahvistuksena molemmille osapuolille.  

 

Ilmoittautumisia tulee tiistaina ja keskiviikkona paljon, joten palvelin voi ruuhkautua ja 

sähköposti ilmoittautumisesta voi viivästyä jopa tunteja. Toivomme kärsivällisyyttä. 
 

• Ilmoittautumisen yhteydessä huoltajan täytyy hyväksyä peruutusehdot. 

• Vahvistamme paikan Pitkis-Sport 2020 -leirillä tekstiviestillä huoltajan 

matkapuhelinnumeroon.  

• Ilmoittautumisten vahvistus aloitetaan syksyn 2019 aikana, kun lajien suorituspaikat on 

varmistettu. 

• Lasku lähetetään huoltajan sähköpostiosoitteeseen kevään 2020 aikana huoltajan 

nimellä. 
 

Ilmoittautuminen etenee näin: 

1. Valitse kohta "ilmoittautuminen" 

2. Valitse "Pitkis-Sport Liikuntaleiri" 

3. Valitse "laji", johon olet ilmoittautumassa 

4. Valitse kohta "ilmoittaudu" 

5. Syötä osallistujan etunimi, sukunimi, postitoimipaikka ja huoltajan sähköposti (oikein 

kirjoitettuna), tarkista vielä oikea laji ja paina "varaa paikkasi tähän tapahtumaan" 

6. Näyttöön tulee lisää kysymyksiä, mutta ei kannata kiirehtiä, koska paikka on jo varattuna, 

jos pääset vastaamaan lisäkysymyksiin. Vastaa siis huolellisesti kaikkiin kysymyksiin (Huom! 

perheliikunnassa lisäksi huoltajan paidan koko ja mahdolliset allergiat) ja paina "vahvista 

ilmoittautuminen" 

7. Jos olet antanut kaikki tiedot oikein, näyttöön tulee "Kiitos ilmoittautumisestasi".  

8. Sähköpostiisi lähtee automaattisesti varausvahvistus kaikkine tietoineen, jotka juuri 

annoit.   

 

Varasijalle ilmoittautuminen 

Jos laji on tullut täyteen, ehdottaa ilmoittautumisjärjestelmä automaattisesti varasijapaikkaa, 

josta voi valita mieluisen lajin. Varasijallekin voi ilmoittautua vain verkossa. Sama lapsi voi olla 

varasijalla useammassa lajissa. Et voi ilmoittautua varasijalle ennen kuin laji on täynnä. 

 

Useampi ilmoittautuminen samasta perheestä tai sähköpostiosoitteesta 

Jokaisen saman perheen lapselle täytyy tehdä oma ilmoittautuminen alusta asti. Jos palaat 

”edellinen / back” nuolella takaisin, niin ilmoittautuminen EI ala alusta eikä ilmoittautuminen 

tule tietokantaamme. Emme ole vastuussa puutteellisista tai väärin tehdyistä 

ilmoittautumisista.  

 

 
 

TERVETULOA PITKIS-SPORT LIIKUNTALEIRILLE 2020! 


