
Ilmoittautuminen = kisapassin osto 
 
Ilmoittautumisen pääset tekemään tästä linkistä joko omasta puolesta tai alaikäisen lapsen puolesta. 
 
Mikäli ilmoittaudut itse, lomakkeen yläosaan tulee sinun nimesi, sähköpostisi, puhelinnumerosi ja 
syntymäaikasi. Tarkista, että nuo ovat oikein.  
 
Mikäli ilmoitat alaikäisen lapsen, laita lapsen nimi ja syntymäaika kohtiin Osallistujan nimi ja 
Osallistujan syntymävuosi (alaikäiseltä syntymäaika) 

 
 
Sukupuoli: valitse nainen/mies/nonbinary eli muunsukupuolinen 
 

 
 
Puhelinnumerot: jos ilmoitat alaikäisen, laita sekä hänen että kotimaassa olevan huoltajan 
puhelinnumero (ja kenen numero se on). Aikuisten ei tarvitse tähän laittaa mitään, koska oma 
puhelinnumero löytyy jo tuolta ylempää. 
 
Toinen puhelin nro (hätätapaukset):  

 alaikäiset: tapahtumassa olevan huoltajan numero  

 aikuiset: se numero, johon otetaan yhteyttä, jos jotakin tapahtuu, esim kotimaassa oleva 
yhdyshenkilö  

 

 
 
Rooli, kaikki valitsevat voimistelijan -roolin 

 
 
Kenttäohjelma: valitse mihin kenttäohjelmaan olet ilmoittautumassa 

https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=57&TapahtumaID=7480


 

 
Tarvitsen esiintymisasun 

 

 Millaisen tarinan kirjoitat elämällesi?  
o läpikuultava valkoinen mekko 40 €, ihonmyötäinen murrettu vihreä catsuit 34,50 € 

 Ystäväni, elämäni  
o lila/purple viitta sis. punosvyö 69 €, pitkähihainen paita 29 €, trikoot 23 € 

 Kirkkaat vedet  
o klassinen sininen mekko 69 € 

 
 

 
 
Lisenssi: lisenssin hankkimisesta on erillinen ohje. Kaikki tarvitsevat vähintään harrastetason 
lisenssin (20 €).  

 
Majoitus:  

 tällä lomakkeella voi ilmoittaa ottaako koulumajoituksen, järjestäjän kautta varattavan hotellin 
vai onko oma majoitus.  

 Mikäli olet kiinnostunut järjestäjän kautta varattavista hotelleista, ole yhteydessä gymppiin eli 
Paulaan. Järjestäjän kautta varattavista hotelleista on infoa tuossa alempana vihreällä värillä. 

 Lisäksi tässä voi ilmoittaa haluaako koulumajoituksen yhteyteen ottaa majoituspaketin eli 
ilmapatjan, tyynyn, tyynynpäällisen ja huovan/viltin WG23-logolla.  

 

 
 

Hotellimajoitus Järjestäjän kautta 

Ilmoittautumisen yhteydessä voi valita hotellimajoituksen tapahtumajärjestäjän kautta. 
Valinnan yhteydessä esitetään toive hotellikategoriasta: kategoria A (85-100€), kategoria B 
(75-85€), kategoria C (60-75€). Hinnat ovat suuntaa antavia, perustuvat minimi 8-yön 



majoituksiin 29.7. – 6.8. ja ovat per henkilö ja per yö kahden hengen huoneessa sis. 
aamupalan ja verot. Järjestäjä ei kuitenkaan voi taata, että kaikkia toiveita pystytään 
täyttämään. Järjestäjän kautta varatut hotellit sijaitsevat max 30 minuutin julkisen 
liikenteen matkan päässä tapahtumapaikoilta. Hotellit jaetaan/saa tietää alkuvuodesta 
2023. 

Ateriat:  

 valittavissa on lounas, päivällinen tai molemmat.  

 Erityisruokavalioina voivat järjestää gluteenittoman, pähkinättömän (peanuts/nuts), 
maidottoman tai kasvis, mutta eivät voi järjestää vegaanista.  

 mikäli valitset jonkun aterian ja sinulla on joku allergia, merkitse se kohtaan erityisruokavalio. 
 

 
 
Valokuva: 

 lähetä itsestäsi otettu värivalokuva pk.moisio@elisanet.fi 

 kuvan tulee olla 300x300px, jpeg tai png, max 1mb, selkeä tasainen tausta 

 
Nimen näkyminen:  

 tässä kohtaa halutaan tietää, että saako muille gympeille näkyä, että osallistut 
yhteisohjelmaan 

 sitä ei näytetä, että mihin ohjelmaan osallistut (Kirkkaat vedet, Ystäväni, elämäni tai Millaisen 
tarinan kirjoitat elämällesi) ainoastaan, tuo kokonaisuus 

 Ja vain nimi, ei muuta.  

 Eli, jos nimesi saa näkyä muille gympeille, että osallistut yhteisohjelmaan, vastaa Kyllä 

 Ja jos et halua, että muut gympit näkevät osallistumisesi, vastaa Ei. 

 
 
Kun tiedät muun kuin ilmoittautumislomakkeessa kysyttävän majoituksen tiedot, ilmoita ne erikseen 
gympille, ne pitää ilmoittaa FLIP-järjestelmässä.  
Samoin tapahtumaan saapuminen ja poistuminen pitää ilmoittaa. Ilmoita, kun tiedät millä välineellä 
ja milloin saavut/poistut tapahtumaan  
 
Kysyttävää? pistä viestiä pk.moisio@elisanet.fi tai soita Paulalle 0504922151. Voi laittaa myös 
WhatsApp -viestin. 
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