Arvoisat isäntäperheet ja isäntäklubit!

18.9.2022

Suomen Rotary-nuorisovaihdon järjestämä Lapin matka lähestyy. Matka tehdään Muonion Harrinivaan 22. 27.11.2022.
Tarkistattehan, että oppilaanne on saanut matkaa koskevan kirjeen sähköpostiinsa ja varmistatte, että oppilaan
marraskuinen isäntäperhe saa myös tämän kirjeen! Bussiaikataulut, joiden mukaan oppilaat tulevat bussiin lähimmältä
mahdolliselta pysäkiltä, löytyvät tästä linkistä. Huomioittehan, että menomatkalla viimeiset mukaan tulijat nousevat
bussiin 23.11.2022 ja vastaavasti paluumatkalla bussit ovat aikataulun mukaisesti viimeisillä pysäkeillä vasta aamulla
27.11.2022. Bussien kuljettajien, Rotexien sekä valvojien yhteystiedot ilmoitetaan myöhemmin.
Oppilas maksaa Lapin matkansa itse. Matkaan pääsee kuitenkin vain, jos oppilas on saanut matkaa koskevan täytetyn
suosituslomakkeen (Club Recommendation), oppilaan isäntäklubilta. Varmistakaa, että suositus lähtee
nuorisovaihtoasiamiehen toimesta minulle sähköpostitse osoitteeseen anne.kuusio@sok.fi!
Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 26.10.2022. Se tehdään klikkaamalla Ilmoittautumislinkkiä ja täyttämällä
siitä avautuva lomake.
HUOM! Oppilaan on täytettävä ilmoittautumislomake, vaikka ei osallistuisi Lapinmatkalle.
Ilmoittautumislinkki
Oppilaan on maksettava matka viimeistään 15.11.2022. Mahdollisia maksutapoja ovat pankkisiirto, luottokortti tai
MobilePay.
Pankkisiirto
Maksu suoritetaan seuraavasti:
maksun saaja: NV Lapin matka
maksun määrä: 710 €
pankkitili: NORDEA IBAN FI93 1745 3000 0001 27
SWIFT: NDEAFIHH Address: Satamaradankatu 5, 00020 Nordea, Finland
viitetieto: isäntäklubin nimi, isäntäpiirin numero sekä vaihto-oppilaan nimi
Luottokortti tai MobilePay
klikkaa tätä linkkiä ja seuraa avautuvia ohjeita
maksajalla tulee olla käytössään seuraavat tiedot: oppilaan nimi, isäntäpiirin numero ja isäntäklubin nimi
maksuvaihtoehdot: Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express tai MobilePay
Oppilaan suorittama maksu sisältää bussikuljetukset, täysihoidon HarriNivassa sekä laskettelua, lumilautailua, tai
murtomaahiihtoa (joku näistä) varten tarvittavat varusteet perillä hiihtokeskuksessa. Kypärä kuuluu varusteisiin. Myös
hissilippu sisältyy oppilaan maksuun. Oppilaan ei siis tule ottaa mukaan omia hiihtovarusteita, vaan kaikki saavat
varusteet paikan päällä!
Bussimatkan pituuden vuoksi oppilaalle on syytä varata hiukan evästä ja juotavaa matkalle. Myös lämpimien vaatteiden,
erityisesti jalkineiden ja pipon mukaan ottamisesta tulee huolehtia.
Ottakaa tarvittaessa yhteyttä minuun – mieluiten ja varmimmin s-postitse!
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