Erki Noole Kergejõustikukool
SUVELAAGER 2020
16.-22.juuni Kurgjärve Spordibaasis
Kurgjärve laagrisse ootame meie spordikooli lapsi sünniaastatega 2007-2011
(2011 2.klassi lapsed). Spordibaas asub Haanjas, looduslikult kaunis kohas
Kurgjärve ja Väikjärve vahel.
Väljasõit Tallinnast: 16.juuni kellaaeg täpsustamisel, Tallinna Spordihalli parklast
Tagasi Tallinnas: 22.juuni ca. 16:30 Tallinna Spordihalli parklas
Laagri tasu on 230€. Tasu sisaldab transporti Tallinn-Kurgjärve Spordibaas-Tallinn,
majutust, toitlustust 3x päevas, treeninguid ja huvitegevusi.
Registreerumine: elite@online.ee Esmane registreerimistasu 50€ tasutakse peale
registreerumist teile saadetud arve alusel ja ei kuulu lapse laagrisse mitte tuleku
korral tagastamisele. Lõpuosa 180€ laagri maksumusest tasutakse 1.juuniks.
Jaotumine ööbimiskoha tubadesse selgub peale lõplikku osalejate arvu kinnitumist
vastavalt laste arvule ja poiste/tüdrukute arvule.
MIS TULEKS KURGJÄRVE LAAGRISSE KAASA VÕTTA:
- lapse isikut tõendava dokumendi koopia (laagri haldaja nõue),
- voodilinad või magamiskott ja padjapüür (tekid-padjad on olemas),
- joogipudel, 2 rätikut (käime ujumas) ja ujumisriided, väiksem sussi- või
seljakott, vähemalt 2 paari spordijalatseid, soojemaid riideid ja õhuke müts,
sest kõik trennid toimuvad õues olenemata ilmast,
- soovi korral võib kaasa võtta natuke raha kokkulepitud aegadel laagri
väikesest poest joogi vms. ostmiseks,
- soovi korral tennisereket ja mõned pallid, sest laagri territooriumil on võimalik
vabal ajal tennist mängida.
Kuna laagris on samal ajal lisaks meile teisi treeninggruppe, siis :
- ei ole soovitav kaasa võtta kalleid elektroonilisi seadmeid ja mobiiltelefone, sest ajal
mil need on laste enda käes, treenerid ega laager nende eest ei vastuta,
- spordiriietele ja jalatsitele võiks sisse kirjutada lapse nime, sest eelmistel aastatel
on asju vahetusse või kaduma läinud.
Laagri päevakava on tihe. Seetõttu kogutakse laste telefonid treenerite kätte
hoiule ja lapsed saavad telefone kasutada ainult kindlal hommikupoolsel ajal.
Kiireloomulised teated saab edastada treeneritele: Kaidi tel: 569 83417, Siim tel:
568 19569.
Kõik laagris osalevad lapsed on kohustatud järgima laagripaiga haldaja poolt
kehtestatud laagri kodukorda (vt. lk. 2).

KURGJÄRVE SPORDILAAGRI KODUKORD
ÕPILASTE KOHUSTUSED
1. Spordilaagris viibivad lapsed on kohustatud kinni pidama üldhariduskoolides
kehtestatud käitumisnormidest
2. Laagris viibivad lapsed on kohustatud täitma laagri päevakava, laagri ülema, treenerkasvatajate ja teiste laagri töötajate korraldusi
3. Spordilaagris on keelatud suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarbimine,
ropendamine.
4. Laagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult treener-kasvataja nõusolekul
5. Ujumine ja paatidega sõitmine on lubatud ainult treeneri juureolekul
6. Majutustoad ja telgid tuleb hoida puhtana, koristada igapäevaselt oma majutusruume,
puhtust hinnatakse kõikidel laagri päevadel.
7. Päevasel ajal välja lülitada valgustus ja mittevajalik kütteradiaator.
8. Praht tuleb viia selleks ettenähtud konteineritesse
9. Pärast öörahu on keelatud viibida väljaspool oma majutustuba
10. Eluruumid ja nende sisustus, varustus tuleb tagastada laagri komandandile täielikult
komplekteeritult ja puhtana. Lõhutud inventari eest tuleb lapsevanemal tasuda
vastavalt maksumusele.
11. Raha ja väärtesemed on soovitav anda treener-kasvataja kätte
12. Kodukorra rikkumise eest on laagri ülemal õigus laps laagrist varem ära saata,
kusjuures laagri tasu ei tagastata.

