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PÄIVIÖN LEIRI 2012 - HEINÄKUUSSA
Perinteinen kesäleiri pidetään Suur-Saimaan Päiviön leirikeskuksessa
9. - 13.7. Leiri jakautuu isä/äiti-lapsileiriksi 9. - 11.7, joka on tarkoitettu
2003 – 2005 syntyneille tytöille ja pojille sekä näiden vanhemmille, sekä
viiden päivän leiriksi, johon voivat osallistua 1998 – 2002 syntyneet pojat
ja tytöt. Em. ikäluokkien suhteen hyväksytään poikkeuksia. Hinnat:
- isä/äiti–lapsi -leiri : 45 € / hlö
- viiden päivän leiri : 65 € / hlö
Ilmoittaudu maksamalla osallistumismaksu 30.6. mennessä seuran tilille:
Osuuspankki 562060-410593 ja merkitse viestiin osallistujan nimi.
Ilmoita mahdolliset erityisruokavaliot Paula Maijanen 050 366 5083.
Leirin ohjelmaan kuuluu Leiriliigan pelaaminen, erilaiset kisat ja leikit ja
tietenkin paljon uimista. Yöpymiset on pienemmillä leiriläisillä mökeissä ja
isommilla teltoissa. Leirille lähtö tapahtuu linja-autolla PEPOn toimistolta
maanantaina 9.7. klo 13.00 ja paluu perjantaina 13.7. PEPOn toimistolle
noin klo 14.45. Isä/äiti-lapsileiriltä paluu lähtee Päiviön paikoitusalueelta
keskiviikkona 11.7. klo 20.00 linja-autolla.
Vierailupäivä on keskiviikko 11.7. PEPO on järjestänyt kaupungin
toiveesta
vierailupäiväksi
linja-auton,
koska
leirikeskuksen
paikoitusalueella ei ole tilaa henkilöautoille. Lähtö tapahtuu PEPOn
toimistolta klo 17.00 ja paluu klo 20.00. Kuljetus maksaa aikuisilta 3
euroa ja lapsilta 1 euro.
Leirivarustus: peseytymisvälineet (eli pyyhe, hammasharja, saippua,
shampoo), jalkapallo-, uinti-, ja liikunta- ja sadevarustus sekä tyyny,
makuualusta ja makuupussi. Ota mukaan myös varavaatteita. Leirillä on
kioski.
Lisätietoja tarvittaessa Paula Maijanen 050 366 5083.
LC Lappeenranta Weera tukee Päiviön kesäleirin ruokahankintoja.
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PEPO-KORTILLA PERHELIPPU ETELÄ-KARJALAN HEGEMONIAOTTELUUN:

PEPO – IPS lauantaina 16.6. klo 16.00 Kimpisen stadion
PEPO:n Juniorikortin ja PEPO:n Toimijakortin koko perhe
isovanhempineen otteluun 5€ euron hinnalla.
Edun koko perheelle saa kun juniori tai tausta näyttää oman PEPOkorttinsa PEPO:laisille tarkoitetulla lippuluukulla Kimpisen portilla.
Yksi miesten sarjakauden kokokohta on aina ollut kiihkeät paikallisottelut.
Tulevana lauantaina kohtaavat sarjassa muutaman pisteen päässä
toisistaan olevat isäntäjoukkue PEPO ja vierasjoukkue Imatran Palloseura.
Tule katsomaan kuinka maakunnan korkeimmalla tasolla pelaavat
miesjoukkueet mittelevät tässä hegemoniaottelussa.
JUNNUARVAT 2012 MYYNNISSÄ – MUISTA TILITYS
PEPOn junnuarpojen myyntiaika menossa. Tilitä saamasi arvat
pussissa olleella pankkisiirrolla pankkiin tai palauta
myymättömät arvat joukkueesi yhteyshenkilölle 20.6. mennessä.
Muistathan että PEPO Junnuarpojen (10kpl) myynti ja sen 20€ tilitys on
yksi osa jokaisen velvoitetta. Ilman arpamyyntiä, tämä 20€ olisi suorana
lisänä osana jokaisen lisenssimaksua.
KAUSIJULKAISU 2012 ILMESTYNYT – HAE OMASI
Seuran kausijulkaisu 2012 on ilmestynyt. Kausijulkaisu on ilmainen kaikille
seuran junioreille ja taustoille. Jos et ole saanut julkaisua, kysy joukkueesi
yhteyshenkilöltä. Julkaisua saa ostettua myös kaikkien PEPO:n
kotiotteluiden puffeteista 2€ hinnalla.

