SARAPISTON LAVATREFFIT
5. - 7.8.2022

SF – CARAVAN SAUVON SEUTU RY:N
30 – VUOTIS JUHLATREFFIT

SARAPISTON LAVATREFFIT 5. - 7.8.2022
Nokantie 3, 21570 Sauvo

Pohjoinen leveys 60 astetta 15.117 minuuttia Itäinen pituus 022 astetta 44.873
minuuttia (Koordinaattijärjestelmä: WGS84)

Treffimaksu 60 €, sisältää valosähkön.
Leiripäällikkö: Annica Sandberg puh. 044 974 2394
Toimisto/isäntä: puh. 050 466 1282
Ensiapu: Kaj ja Mari Kesälä puh. 040 015 7344 / 040 512 0093

PERJANTAI 5.8.

PORTIT AUKEAVAT 10:00

17:00 – 19:00
.
19:00 – 20:45
21:00 – 00:30
n.22:00
01:00

Treffi- ja perjantaiarpojen myynti Lehtimajassa, treffiarpojen myynti jatkuu
lauantaina. Varaathan käteistä
Lasten ja nuorten rantabileet
Illanvietto tanssilavalla:
karaoketanssit
Sadonkorjuukorin ja perjantaiarvan
arvonta tanssilavalla
Alueella hiljaisuus, hyvää yötä!

LAUANTAI 6.8.
10:00
11:00
11:00 – 14:00

12:00 alkaen
12:00 – 16:00
13:00 – 16:00
19.45 20:00 – 21:00
21:00 – 01:00
n. 21.45
01:30

Rannalla lipunnosto
Treffien avaus ja leirihartaus
Virallinen osuus alkaa rannalla
Tuotemyyntiä keskikentällä trampoliinien läheisyydessä.
Sammutinhuolto paikalla, muistathan tarkistuttaa
sammuttimesi. Hinta 4,00 € / sammutin.
Myös kalakauppias paikalla.
Juhlakansan ruokailu rannalla
Treffi- ja lauantaiarpojen myynti jatkuu Lehtimajassa,
varaathan käteistä
Koko perheen visailupolku ja kisailua rannalla.
Kasvomaalausta Casinolla
Temppurata lapsille koko viikonlopun ajan.
Rantakisat nuorille
Uikkarisauna uimataitoisille kouluikäisille
Lavatanssit tahdittaa Anu & Hellät Miehet
Lauantaiarvan arvonta tauolla
Z
Z
Alueella hiljaisuus, kauniita unia!
Z
Z
Z
Z

Z

SUNNUNTAI 7.8.
11:00 -

Kisailupalkintojen jako ja treffiarpajaiset toimistolla.

SAUNAT JA SUIHKUT AVOINNA:
pe 14:00 - 21:00 Saunat ovat lämpimänä
la 7:30 - 9:30 Suihkut käytössä
la 14:00 - 20:00 Saunat ovat lämpimänä
la 17:00 - 17:45 Huoltotauko saunassa
su 8:00 - 11:00 Aamusaunat lämpimänä

TYNNYRISAUNA vuokrattavissa 1 h/vuoro.
Hinta 10,00 € / vuoro

VATO avoinna 24 / 7
CASINO avoinna nuorille klo 9:00 – 24:00

Tervetuloa uudelleen!
Turvallista kotimatkaa!
Sf - Caravan Sauvon seutu ry kiittää!

OPAS LAVATREFFEILLE
-

Saapuessasi Sauvon Sarapistoon, saat portilla treffimateriaalin: ajolupa, visailun
vastauslomake, treffiohjelma sekä muuta materiaalia

-

Laita ajolupa auton tuulilasiin näkyvälle paikalle. Vältäthän ylimääräistä
moottoriajoneuvolla ajoa alueella.

-

Leiriydy rauhassa! Palauta matkustajailmoitus toimiston postilaatikkoon.

-

Treffeillä saat käyttää ainoastaan valosähköä (sisältyy treffimaksuun).

-

Älä käytä avotulta, ulkotulia, kertakäyttö - tai hiiligrilliä. Rannan grillimaja sekä
yläkentän grillikota ovat käytettävissäsi.

-

Pidä lemmikkieläimet kytkettyinä. Voit ulkoiluttaa niitä alueen ulkopuolella
metsässä. Kerääthän lemmikkisi jätökset.

-

Käytä saunassa peflettiä. Jos omasi ei ole mukana, voit ostaa sellaisen
pukuhuoneesta 0,20 € hintaan tai tyhjällä pantillisella pullolla/tölkillä, jonka voit
jättää takkatuvan terassin koriin. Perhesaunoja ei ole treffien aikana.

-

Tiskaathan astiat pesukassa sisällä/ulkona tai wc -tilojen päädyn ulkotiskipaikassa.

-

Kemiallisen wc: n tyhjennys vain wc - rakennuksen huuhtelukaivoon.

-

Kadonneita tavaroita voi kysyä toimistolta.

-

Roskien lajittelupisteen (metalli, pahvi, lasi ja sekajäte) löydät toimiston vierestä.

-

Harmaanveden ajokaivo on toimiston edessä.

-

Noudatathan hiljaisuutta perjantaina viimeistään klo 01:00 ja lauantaina klo 01:30!

Toimistomme on auki pe - la klo 9:00 – 20:00 ja su klo 9:00 – 15:00.
Muina aikoina voit soittaa isännälle puh. 050 466 1282.
Leiripäällikkö: Annica Sandberg puh. 044 974 2394
Ensiapu: Kaj ja Mari Kesälä puh. 040 015 7344 / 040 512 0093
Casino = rakennus rannalla, nuorten kokoontumispaikka
Pesukka = vihreä rakennus leikkipaikan vieressä: tiskipaikka, juomavesipiste,
pyykinpesukone, kuivausrumpu, mikro, silitysrauta- ja lauta.
Tanssilava = pyöreä rakennus rantaan johtavan polun varrella.
Vato = suihku ja wc-rakennus keskikentällä, trampoliinien vieressä

Vastuuhenkilöt tunnistat punaisista treffipaidoista, lähesty rohkeasti!

