MOI AQUILAN UIMARI TAI VANHEMPI!

28.1.2017

Vuoden 2017 Rollotapahtuma järjestetään tänä vuonna Hyvinkäällä Sveitsin uimalassa ja sen
ympäristössä 9.-14.6.2017.
Rollotapahtuma on kaksiosainen;
Pe-su 9.-11.6 kilpaillaan Rollo-uinnit, 10-12 vuotiaiden tyttöjen ja 11-13 vuotiaiden poikien
vuoden tärkeimmät arvokilpailut. Kilpailut uidaan Sveitsin maauimalassa. Kilpailuihin voivat
osallistua kaikki, jotka ovat alittaneet Suomen Uimaliiton asettamat aikarajat. Varsinaisten
Rollo-arvokisauintien lisäksi on järjestetty mahdollisuus uida 50m vapaauinti ilman aikarajaa.
Rolloleiri 9.-14.6. Leirille voivat osallistua kaikki seuran uimarit, myös ne jotka eivät ole
alittaneet kisarajoja tai ovat vähän nuorempia tai vanhempia kuin kisoihin osallistujat.
Ohjattua toimintaa on järjestetty koko tapahtuman ajan perjantaista keskiviikkoon uimalassa
ja lähiympäristössä. Ohjelmassa on ainakin viestikarnevaali, jossa seuran joukkue ui 10
viestiosuutta. Myös vesipalloturnaus on ohjelmassa. Leirin ehkä huippukohtana on Rollodisco! Leiriohjelmasta saa kevään aikana lisätietoa mm. www.rollot.fi sivustolta sekä
www.uimaseura-aquila.fi

Rolloleiriläiset majoittuvat neljässä hyvinkääläisessä koulussa, jotka sijaitsevat kävelymatkan päässä
uimalasta. Koulumajoitus kuuluu Rollo-passin hintaan. Omat patjat ja petivaatteet tarvitaan mukaan.
Leirin ruokailut järjestetään kahdella koululla. Iltapalat tarjoillaan aina omalla majoituskoululla.
Rolloleirille on myynnissä 4 erilaista Rollo-passia, joista voi valita sen, jonka sisältö eniten miellyttää.
Uimaseuran hallitus päättää tuonnempana, osallistuuko seura mahdollisesti passien kustannuksiin.
Rollo-passi A voimassa pe-ke 9.-14.6 205€








Rollo-ohjelma sekä kisojen, että leirin aikana
Rollo paketti
Ohjattu vuoro YouMove-liikuntakeskuksessa
pääsy miesten superpesisotteluun
muu oheistoiminta
koulumajoitus
seuraavat ruokailut ajalla 9.-14.6
pe päivällinen ja iltapala
lauantai-tiistai aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala
keskiviikkona aamupala ja lounas

Rollo-passi B voimassa pe-su 9.-11.6 165€





Rollo-ohjelma kisojen aikana
Rollo-paketti
koulumajoitus
seuraavat ruokailut ajalla 9.-11.6
pe päivällinen ja iltapala
lauantaina aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala
sunnuntaina aamupala ja lounas

Rollo-passi C voimassa su-ke 11.-14.6 180€








Rollo-ohjelma leirin aikana
Rollo-paketti
Ohajttu vuoro YouMove-liikuntakeskuksessa
pääsy miesten superpesis-otteluun
muu oheistoiminta
koulumajoitus
seuraavat ruokailut ajalla 11.-14.6
sunnuntaina päivällinen ja iltapala
maanantai-tiistai aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala
keskiviikkona aamupala ja lounas

Rollo-passi H voimassa pe-ke 9.-14.6 185€


vain valmentajille, huoltajille. Ei sisällä tuotepakettia, muuten sama kuin
Rollo-passi A.

Rollo-paketti
Jokainen A-, B- tai C-passin lunastaja saa oman Rollo-paketin, joka sisältää Rollo-pussin, tpaidan, vesipullon, sadetakin, tuubihuivin ja nimilappukotelon.
Jokainen passin lunastaja saa Rollo-rannekkeen, jota tulee pitää aina mukana. Ranneketta
näyttämällä pääsee uimalaan, majoitukseen, ruokailuun ja oheistoimintoihin.

Toivomme, että mahdollisimman moni Aquilan nuori uimari lähtisi leirille mukaan. Leiristä tulee varmasti
huikea kokemus! Voimme myöhemmin kevään aika sopia esim. ”edustusasuista” ymym.
Ilmoittautumiset leirille 3.2.2017 mennessä pauliina.muranen@a-klinikka.fi Mainitse ilmoittautuessa
minkä passin otat ja paidan koko ja mahdollinen erityisruokavalio.
Leirille osallistuvalla ryhmällä tulee olla tapahtumassa mukana vähintään yksi täysi-ikäinen ohjaaja
kymmentä uimaria kohden. Ryhmän ohjaajat ovat vastuussa ryhmästään ja ryhmäläisten liikkeistä
uimalassa ja ympäri kaupunkia.
HUOM! Tarvitsemme muutaman innokkaan huoltaja leirille, jotta saadaan leiri toteutettua. Halukkaat
voivat ilmoittautua mahdollisimman pian seuran Rollo-vastaavalle pauliina.muranen@a-klinikka.fi,
kuitenkin viimeistään 3.2.2017!
Kyselkää, jos kysyttävää, vastaan mielelläni.

Rollo-terveisin Pauliina Muranen

