
EOL  noortelaager  

18.-21. juunil 2018 Haanjas, Võrumaal 
 

 
Osalejad: noororienteerujad vanuses 10-18 aastat.  

Noorematel lubatud osaleda vaid eelneva orienteerumiskogemuse korral – täiesti algõpet 

laagris ei toimu (põhilisemad tingmärgid võiksid selged olla). 

Laagris osalevate laste piirarv on 110. Juhul, kui registreerub rohkem lapsi, siis otsustavad 

laagri korraldaja hiljemalt 11.06.2018, kas on võimalik tõsta osalejate piirarvu või mitte. 

 

Laagri maksumus: 60 eurot osaleja kohta.  

Hind sisaldab: 

Põrandamajutust  kooli saalis ja klassiruumides (oma madrats ja magamiskott vms kaasa!). 

Toitlustust 9 toidukorda, alates esmaspäeva 18.06. õhtusöögist kuni neljapäeva 21.06.  

lõunasöögini. 

Treeninguid ja vaba aja tegevusi treenerite juhendamisel 

Kaarte treeninguteks. 

Transporti majutuskohast maastikele. 

 

Registreerimine kuni 11.juunini 2018  e-kirjaga sixtensild@gmail.com  

Registreerimiseks vajalikud andmed (nimi, sugu, sünniaasta, klubi, orienteerumisjooksu staaž 

ja hinnanguline oskuste tase, telefon, e-posti aadress) esitada alltoodud registreerimislehel. 

Lisaks registreerimislehele võtta laagrisse kaasa lapsevanema nõusolek  (vorm eraldi lehel) 

lapse laagris osalemise kohta. 

 

Kõikidel klubidel peab noortega kaasas olema klubi treener/juhendaja (arvestusega, et 10 noore 

kohta on laagris vähemalt 1 treener).  

 

Koos registreerimisega maksta osalustasu Eesti Orienteerumisliidu arveldusarvele:   

EE972200221002100295 Swedbank või EE671010220034030010 SEB Pank  

 

Laagri detailsem info ja kaasavõetava varustuse nimekiri saadetakse pürast registreerimise 

lõppu registreerunutele eraldi. 

 

Saabumine ja majutamine esmaspäeval, 18. juunil 2018, kell 12.00 - 14.00. Korraldajad aitavad 

vajadusel transpordiga Võru bussijaamast Haanjasse. Transpordiabi vajadusest teavitada 

eelnevalt sixtensild@gmail.com, tel 5068377.  

 

Lisainfo: Sixten Sild, sixtensild@gmail.com, tel 5068377 või  

Eesti Orienteerumisliit, Paul Poopuu. eol@orienteerumine.ee , tel 5052240  

 

Täpsem laagri tegevuskava selgub registreerimise lõppedes vastavalt osalejate vanusele ja 

orienteerumisoskustele ning see saadetakse registreerunutele eraldi. 

 

 

Korraldajad: OK Võru ja Eesti Orienteerumisliit 
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EOL NOORTELAAGER  2018 
Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht 
 
 

Olen nõus oma lapse …......................................…………………………………. 
          ( ees- ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA)  
 
Osavõtuga EOLi orienteerumislaagrist 18.06 - 21.06.2018 Haanja Põhikoolis Võrumaal. 
 
Olen teadlik lapse tervisliku seisundi teavitamise kohustusest ja vastutan tema tervisliku 
seisundi ja korraliku käitumise eest. Olen rääkinud lapsele võimalikest ettetulevatest ohtudest 
ning lapse kohustusest täita üldteada ohutusnõudeid ja täiskasvanud juhendajate 
instruktsioone.  
Üritusel osalemise eelduseks on elementaarsete käitumisreeglite hea tundmine ja täitmine. 
Põhireeglite rikkumine toob kaasa laagritegevusest eemalejäämise, kusjuures lapsevanem 
tuleb ise oma lapsele järgi vastava teate saamisel. Laagris tehakse pilte ja neid võidakse 
avalikustada kodulehel või muul kontrollitud viisil. 
 
Osaleja andmed: 
Lapse isikukood:  ....................…...........       
 
Tel.nr :     ................................………………………. 
         
Aadress: ...................................................................  
 
 

 ( allkiri, kuupäev) 
 
   
Lapsevanema(te) kontaktandmed: 
 
Ees- ja perekonnanimi .......................................………………………………………….. 
 
Telefoninumber:  .................................................. 
 
Meiliaadress:...................................................................................................... 
 
Informatsioon  lapse tervisliku seisundi kohta: 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………  
 
Laps oskab, suudab ja võib ujuda üle pea ulatuvas vees (õigele ring ümber):  EI  JAH  
 
Olen tutvunud ürituse eelinfoga ning luban oma lapsel osaleda. Olen teadlik järgitulemise 
kohustusest juhul, kui laps rikub üritusel korda ja ei allu laagrikorrale 
 
 
Lapsevanem…….................................................…………………………………………………….
. 

( allkiri, kuupäev) 
 

 



 

Registreerimisvorm ja selle täitmise näidis 

 

 
 
 

Jrk. 
nr. Eesnimi 

Perekonna-
nimi Sugu Sünniaasta 

Orienteerumis-
jooksu staaž 

(aastates) 

Treeneri või lapsevanema hinnang 
lapse orienteerumisoskuste 

tasemele:    A-Algaja, E-Edasijõudnu, 
T-Tegija. 

Juhendaja puhul kirjutada J 

Registreerija 
kontakt-
telefon 

Registreerija 
e-posti 
aadress Registreerija 

1 Jaan Tamm M 2000 3 E 5250653 juhan.tamm@gmail.com  Juhan Tamm 
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
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21          
22          

 


