
EXPLORER BELT 2023: OSALLISTUMIS- JA PERUUTUSEHDOT  

  

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP) järjestää Explorer Belt -partiomatkan 18–28-vuotiaille 

Tšekkiin 29.6. - 28.7.2023. Osallistujilla täytyy olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna 

vuodelle 2023.  

Alkuperäinen partiomatka tuli toteuttaa 1.-30.7.2021, mutta koronatilanteen vuoksi matka päätettiin 

siirtää vuodelle 2023. Valituille osallistujille on tarjottu ensisijainen oikeus vuoden 2023 matkalle. 

Tämän vuoksi osallistujia on ilmoittautumisen, osallistumis- ja peruutusehtojen hyväksynnän ja 

maksuaikataulun suhteen kahdenlaisia. 

i) Vuoden 2021 matkalle valitut osallistujat (myöhemmin ‘siirtyvät osallistujat’) vahvistavat 

osallistumis- ja peruutusehdot sekä osallistumisensa 15.11.2022 mennessä Partiorekisteri Kuksassa. 

Osallistumismaksun suuruus on 1600 euroa, joista siirtyvät osallistujat ovat jo maksaneet 400 € 

vuonna 2021. Osallistumis- ja peruutusehdot hyväksyvät osallistujat sitoutuvat maksamaan 

osallistumismaksun loput erät ajallaan seuraavan aikataulun mukaisesti: 

2. Erä 600€ 18.4.2023 

3. Erä ~600€ 1.6.2023 

ii) Tapahtumaan  valitut uudet osallistujat ilmoittautuvat tapahtumaan sitovasti 10.1.2023 mennessä 

Partiorekisteri Kuksassa. Osallistumismaksun suuruus on 1600 euroa ja ilmoittautumisessa 

sitoudutaan maksamaan osallistumismaksun erät ajallaan seuraavan aikataulun mukaisesti:  

1. Erä 400€ 7.2.2023 

2. Erä 600€ 18.4.2023 

3. Erä ~600€ 1.6.2023 

Hinnat ovat syksyn 2022 aikana kerätyn parhaan tiedon mukaiset. Oikeus kokonaishinnan 

muutokseen pidätetään. Mahdollinen hinnanmuutos huomioidaan viimeisessä 

maksuerässä. Pyydämme huomioimaan, että Euroopan inflaatiotaso ilmoittautumisajan alkaessa on 

historiallisen korkea, mikä voi vaikuttaa hintoihin normaalia huomattavasti enemmän.  

He, jotka eivät ilmoittaudu ja maksa ensimmäistä erää eräpäivään mennessä, menettävät paikkansa 

partiomatkalla.    

Osallistumismaksu sisältää ennakko- ja jälkitapaamiset Suomessa ja kesä-heinäkuun 2023 

partiomatkan Tšekkiin (matkat Turusta - Tšekkiin ja takaisin Suomeen, matkat kohdemaassa, majoitus 

ja ruokailut, ohjelma). Osallistumismaksu ei sisällä kuljetuksia ennakko- ja jälkitapaamisiin.  

Osallistujat maksavat projektin todelliset kustannukset. Projektin ylijäämästä palautetaan osallistujille 

osallistumismaksujen suhteessa vähennettynä palautuksen hallinnollisella maksulla 12 euroa, mikäli 

palautettava summa osallistujaa kohden ylittää keskimäärin 50 euroa. Projektin alijäämästä peritään 

osallistujilta osallistumismaksujen suhteessa, mikäli osallistujaa kohden perittävä summa ylittää 

keskimäärin 12 euroa.  

Matkalla   on   voimassa   partiovakuutus*.   Tutustu   huolella   partiovakuutuksen   ehtoihin. 

Osallistuja   voi   halutessaan   parantaa   vakuutusturvaansa   ottamalla   oman   matka- ja 

matkatavaravakuutuksen.  



*Otathan huomioon, että lähtökohtaisesti vakuutus kattaa vain uusien matkalla alkavien sairauksien 

ja tapaturmien kulut.  Vanhoja (eli ennen matkaa alkaneita sairauksia) vakuutus kattaa huomattavasti 

suppeammin tai ei ollenkaan. Ennen matkaa alkaneeksi sairaudeksi katsotaan niin lievät (flunssa, 

yskä jne.)  kuin vakavammat krooniset sairaudet (esim. epilepsia, diabetes jne.), jos oireita 

on ollut ennen matkaa. Jos osallistujalla on jokin sairaus, joka on alkanut ennen matkaa 

ja joka pahenee matkan aikana äkillisesti ja odottamattomasti, voi vakuutus korvata ensiapuluonteista 

hoitoa enintään 10 vuorokautta. Kotiinkuljetusta vakuutus ei korvaa vanhojen 

sairauksien kohdalla. Huomioithan, että vanhan sairauden odottamattomana pahenemisena ei pidetä 

sellaista sairautta, jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat kesken matkalle lähtiessä. 

Tällä tarkoitetaan esim.  että matkan jälkeen on sovittuna kontrollikäyntejä / jatkotutkimuksia / 

toimenpide tai vakuutetulle on määrätty lääkitystä matkan ajaksi.  

Matkan peruuntuminen  

Ilmoittautuminen EB:lle on sitova ja kaikkien maksuerien maksaminen ajallaan on edellytys matkaan 

pääsemiselle. Ilmoittautumisesta tulee sitova, kun osallistumismaksun ensimmäinen maksuerä on 

maksettu ja nämä ehdot hyväksytty Kuksassa 7.2.2023 mennessä. Jos peruutus tehdään sen jälkeen, 

kun ilmoittautumisesta on tullut sitova, joukkue pidättää maksusta ne erät, jotka on maksettu 

eteenpäin, ja joita ei ole mahdollista saada takaisin.  Jos osallistuja on hakenut KV-stipendiä, mutta on 

jäänyt ilman sitä, tulee peruutus tehdä 10.1.2023 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneet peruutukset 

käsitellään tapauskohtaisesti, mikäli osallistujan tieto stipendistä on viivästynyt. 

Mahdolliset peruutukset lähetetään sähköpostitse sekä toiselle leirimatkan johtajalle osoitteeseen 

matti.sippola@partio.fi  että SP:n toimistolle kv-koordinaattorille karoliina.eronen@partio.fi.   

Leirimatkan aikana jokainen edustaa suomalaista partiotoimintaa. Siksi matkan aikana pidetään 

kaulassa Suomen Partiolaisten edustushuivia ja käyttäydytään partiomaisesti. Leirimatka on 

päihteetön. Mikäli osallistuja vaarantaa oman tai muiden osallistujien turvallisuuden tai muuten 

vakavasti rikkoo tapahtuman sääntöjä, voidaan hänet poistaa tapahtumasta johtajien päätöksellä. 

Tällöin osallistuja vastaa itse poistamisen aiheuttamista kustannuksista, eikä hänellä ole oikeutta 

saada hyvitystä maksetuista osallistumismaksuista.  

Ylivoimainen este 

SP:llä on oikeus peruuttaa matka yleisissä force majeure -tilanteissa (esimerkiksi sota, kapina, lakko, 

pandemia (poissulkien koronaviruspandemia) tai vastaava poikkeustilanne Suomessa tai 

kohdealueella). Tällöin tai mikäli Explorer Belt 2023 –leirimatkan järjestäminen peruuntuu 

järjestävästä organisaatiosta johtuvasta tai muusta syystä, Osallistujille palautetaan osallistumismaksu 

vähennettynä toimistokuluilla sekä sillä osuudella, joka on jo maksettu eteenpäin ja jota ei ole 

mahdollista saada takaisin joko maksun saajalta tai vakuutusyhtiöltä. Osallistujalla on aina 

mahdollisuus vaatia maksuja edelleen taholta, jolle maksut on tilitetty.  

Koronavirus ja Covid19-pandemia 

Koronaviruksesta suoraan tai epäsuoraan johtuvista syistä tai sen leviämisen torjumiseksi, SP:llä on 

oman harkintansa mukaan oikeus (i) muuttaa matkaa (mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, 

ajankohtaa ja kestoa) sekä (ii) keskeyttää matka. Lisäksi mikäli matka ei ole kohtuullisin järjestelyin 

muutettavissa tai siirrettävissä, tai se ei ole koronaviruksen etenemisvaiheesta johtuen 

tarkoituksenmukaista tai turvallista, SP:llä on oikeus peruuttaa matka. Mikäli matka joudutaan 

peruuttamaan tai keskeyttämään, tai matka siirretään Osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, 

Osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä toimistokuluilla sekä sillä osuudella, joka 

on jo tilitetty eteenpäin matkan järjestämiseksi, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun 

saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä. Osallistujalla on aina mahdollisuus vaatia maksuja 

edelleen taholta, jolle maksut on tilitetty.  
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Mikäli leirimatkan järjestäminen peruuntuu tai sitä muutetaan järjestävästä organisaatiosta johtuvasta 

syystä, jonka perusteena on koronaviruspandemia, Osallistujalla on samat oikeudet 

osallistumismaksun palautukseen kuin olisi silloin, jos SP olisi peruuttanut tai muuttanut matkaa 

samasta syystä.  

SP pidättää oikeuden muuttaa tätä koronaviruspandemiaa koskevaa ehtoa, mikäli myöhemmin 

ilmenevästä syystä SP:n oikeus peruuttaa tai muuttaa matkaa oman harkintansa mukaan estyy tai sitä 

rajoitetaan SP:n ja järjestävän organisaation sopimuksiin perustuvasta syystä. 

Osallistumis- ja peruutusehtojen hyväksyntä  

Luettuaan ja ymmärrettyään tämän dokumentin sisältämät osallistumis- ja peruutusehdot osallistuja 

hyväksyy ehdot ilmoittautumalla Kuksassa tapahtumaan ja valitsemalla lomakkeen kohdan "Olen 

lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt osallistumis- ja peruutusehdot".   

  

EXPLORER BELT 2023 -MATKAN OSALLISTUJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY  

Henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja (Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 

art.13-14   

Rekisterinpitäjä  

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (y-tunnus 0202252- 9), 

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii: Ville Jokinen, jonka voitte 

tavoittaa puhelimitse numerosta 050 364 0884 ja sähköpostitse osoitteesta ville.jokinen@partio.fi  

Käsiteltävät henkilötiedot  

Tässä informointiasiakirjassa tarkoitettuihin tarkoituksiin kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja 

Explorer Belt 2023 -osallistujiksi ilmoittautuneista henkilöistä ja, siltä osin kuin se on tarpeellista, 

heidän huoltajistaan (kukin erikseen jäljempänä myös ”rekisteröity”):  

a)  tunnistamistiedot, kuten nimi, syntymäpäivä ja henkilötunnus;  

b)  yhteystiedot, kuten puhelinnumero, osoite;  

c)  lippukuntatiedot;  

d)  ruokavaliotiedot, kuten allergiatiedot;  

e)  apuvälinetiedot;  

f)   matkan järjestämisen edellyttämät terveydentilatiedot;  

g)  matkustus-, majoitus- ja muut varaustiedot.  

Käsiteltävät tiedot sisältävät erityiseen henkilötietojen ryhmään kuuluvia eli arkaluontoisia tietoja. 

Tällaiset tiedot ovat terveystietoja, kuten allergiatietoja sekä tietoja, joiden ilmaisemisen johtajisto 

katsoo tarpeelliseksi koskien arviota kelpoisuudesta osallistua vaellukselle ja matkan turvalliseksi 

järjestämiseksi.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset  

Henkilötietoja käsitellään  

a)  matkan koordinoimiseksi  

b)  matkavarausten tekemiseksi  

c)  partiotoiminnan kehittämiseksi ja dokumentoimiseksi  



d)  matkustusturvallisuuden takaamiseksi kaikille Osallistujille  

Kaikkien pyydettyjen henkilötietojen antaminen on ilmoittautumisen tekemisen, Explorer Beltille 

osallistumisen ja siihen liittyvien sopimusten edellyttämä ehdoton vaatimus. Näin ollen pyydettyjen 

henkilötietojen antamatta jättäminen muodostaa esteen Explorer Beltille osallistumiselle. 

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon tarkoituksiin.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  

Henkilötietoja käsitellään ilmoittautumisen yhteydessä annettavan suostumuksen perusteella. Lisäksi 

Explorer Beltin Osallistujien ja heidän huoltajiensa henkilötietoja käsitellään Explorer Beltiä ja sinne 

matkustamista koskevien sopimusten (kuten matkalippujen hankkimisen) täytäntöönpanemiseksi tai 

sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. 

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen 

toteuttamiseksi, joita Suomen Partiolaisilla matkakoordinaattorina ja muilla matkajärjestelyihin 

osallistuvilla tahoilla on käytännön järjestelyjen hoitamiseksi rekisteröidyn tai tämän huollettavan 

ilmoittauduttua Explorer Beltille. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia, arkaluontoisia 

henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ilmoittautumisen yhteydessä annettavan suostumuksen 

perusteella.  

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät  

Henkilötietoja siirretään seuraaville vastaanottajille:  

a) matkustus-ja majoituspalveluiden tarjoajille;  

b) ohjelmapalveluiden tarjoajille  

c) matkustusvaltioiden viranomaisille tarvittaessa  

Siirrot kolmansiin maihin  

Tietoja käsitellään vain EU-alueen sisällä. Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin.  

Henkilötietojen säilytysaika  

Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan viipymättä, kuitenkin 

viimeistään kolme (3) kuukautta Explorer Beltin päättymisen jälkeen. Mikäli joitakin tietoja 

edellytetään säilytettävän laissa tai muusta perustellusta syystä, kuten matkoihin liittyvien 

reklamaatioiden selvittämiseksi tai käsiteltäväksi laillisin perustein muussa partiotoiminnassa, 

henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun tällaiselle muuhun käsittelyyn perustuvalle säilyttämiselle ei 

ole enää tarvetta. Edellä mainitun rajoittamatta listaa Explorer Beltille osallistuneista henkilöistä 

voidaan säilyttää kauemmin partiotoimintaan liittyviä historiallisia ja tilastollisia tarkoituksia varten.  

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää 

kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä 

sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.  

Lisäksi milloin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin 

tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn 

lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen; Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä 

lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).  

 


