Kutsu
Pitkis-Sporttikiertue 23.4 - 9.5.2018

Olette ilmoittautuneet Pitkis-Sporttikiertueelle. Toivotamme sinut, luokkasi ja koulusi tervetulleeksi viettämään
hauskaa liikuntapäivää kiertuekalenteriin merkityssä paikassa.
Kiertueen maamerkkeinä toimivat ilmatäytteinen kaukalo sekä tietysti ohjaajat.
Saapuminen, ilmoittautuminen ja osallistuminen
Varusteidenvaihto tulee suorittaa jo ennen tilaisuuden alkua. Kun pääsette kiertuealueelle, koulun yhteyshenkilö
ilmoittaa kiertuevastaavalle, että ryhmänne on saapunut paikalle ja kertoo ryhmän koon. Kiertuevastaava antaa
lisäohjeita toiminnasta. Toivomme, että myös opettajat pukeutuvat liikunta-/ulkoiluasuun sekä osallistuvat myös
aktiivisesti toimintaan. Tapahtumasta saa hyviä vinkkejä koulun liikuntatunteja varten.
Yhteyshenkilölle: Osa kiertueen laitteistoista tarvitsee sähköä. Toivomme, että kiertueen saapuessa paikalle n. 3045 min ennen kiertueen aloittamista, on yhteyshenkilö paikalla sopimassa käytännön järjestelyistä kanssamme.
Ohjelma ja kenttävaraus
Pitkis-Sporttikiertueen kokonaisaika / luokka on a’ 75 min. Varsinainen ohjelma on jaettu neljään n. 15 min jaksoon,
joissa on luokallinen tai n.20 oppilasta / piste. Pisteinä kiertueella toimivat: Jalkapallo, salibandy, golf ja Pitkis-Sport /
Superpark. Lajimuutokset mahdollisia. Osassa pisteistä tarvitaan opettajan osallistumista valvojana.
Kiertuekalenteri, materiaalit ja tiedote kotiin
Koko kiertuekalenteri ja päivien aikataulut on tässä viestissä liitteenä nimellä ”Pitkis-Sporttikiertue aikataulu 2018”.
Tarkistakaa, että luokkanne ja koulunne tiedot ovat oikein sekä tiedottakaa muita opettajia ja koteja asiasta. Sama
kalenteri löytyy myös netistä http://www.pitkissport.net/?p=21#.Vt6l5I9OKP8
Jokaiselle osallistuvalle koululle annetaan jalkapalloja välituntiliikuntaa varten (1 pallo / per. noin 25 oppilasta). Lisäksi
jokainen luokka saa Pitkis-Sporttikiertuediplomin ja koulun yhteyshenkilölle annetaan infopaketti, joka tulisi jakaa
koululla oppilaille kiertuepäivän päätyttyä.
Olemme tehneet valmiiksi ”tiedotteen kotiin” (liitteenä kopioitavaksi), jotta myös huoltajat saavat tietoa lasten
liikuntasuosituksista,
liikuntapäivästä
ja
siellä
tarvittavista
varusteista.
Osoitteesta
http://www.pitkissport.net/?page=166#.WO9CxmclG70 löydät tämän kutsun ja tiedotteen kotiin sekä muuta
kiertueeseen liittyvää materiaalia!

Kouluttajien ruokailu
Kiitos niille kouluille, jotka ovat ilmoittaneet, että ohjaajien ruokailu järjestyy koulujen ruokalassa. Ohjaajia on tulossa
päivästä riippuen noin 8 henkilöä.
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