
A 
LAAGRIINFO LAPSEVANEMALE 

 
KOHT 

 Laager toimub TALU Laagrikeskuses Saku 
vallas 

REGISTREERUMINE 
 Registreerumine hiljemalt 25.07.2014 
 Registreerumine ja info telefonil 

59197902 või e-mailile 
ave.molster@eelk.ee 

 Täidetud registreerimisleht (C) tuleb ära 
täita, ära lõigata ja tagastada laagri 
alguspäeval õpetajale. 

 Kohtade arv piiratud. Kohad täidetakse 
registreerimisjärjekorras!   

 Registreerunutele saadetakse  täiendav 
infokiri 

OSALEMISTASU 
 Osavõtumaks 12.- € sisaldab õpetust, 

tegevusi, õppematerjale, majutust 4-
kohalistes kämping-majakestes, 
toitlustamist (hommikusöök, lõunasöök, 
oode, õhtusöök)  

 Osavõtumaks tasuda hiljemalt 25.07.2014 
EELK Saku Toomase koguduse 
arveldusarvele EE651010220220542228, 
ülekanne märkida „Saku lastelaager, lapse 
nimi“. 

TRANSPORT 
 Organiseeritud transport Saku kiriku 

(Tallinna mnt.8) kõrvalt ehituspoe parklast 
MUUD 

 Kui lapsevanem soovib laagri tegevustes 
oma nõu ja jõuga kaasa aidata, siis võib 
julgelt ühendust võtta! 

 Laager algab reedel kell 11.00 ja lõpeb 
pühapäeval kell 17.00 

B 
LASTELAAGRI KODUKORD 

Lapsevanem tutvustab lapsele laagri reegleid 
enne laagrit  

 

1. Tulen laagrisse rõõmsana, hoidun 
virisemast ja jonnimast. 

2. Kui on küsimusi või mure, pöördun 
õpetaja poole. 

3. Olen sõbralik ja abivalmis teiste laste ja 
õpetajate suhtes. 

4. Võtan osa kõigist ühisüritustest, mis 
programmis kirjas. 

5. Olen tänulik söögi eest ja söön hea 
meelega seda, mida pakutakse. 

6. Kasutan viisakat sõnavara, mille hulka 
kuuluvad „Tänan“ ja „Palun“. 

7. Viibin laagri territooriumil, lahkun ainult 
täiskasvanuga või nende loal. 

8. Hoian loodust, prügi viskan prügikasti. 
9. Magama lähen õigel ajal, pean kinni 

öörahust. 
10. Laagrist lahkudes võtan kõik oma asjad 

kaasa ja koristan toa. 
 

 

Suurte korrarikkumiste korral jätab laagri 

juhtkond endale õiguse osavõtja laagrist koju 

saata, teavitades sellest lapsevanemat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 
REGISTREERIMISLEHT 
SAKU LASTELAAGER 

7-12 aastastele lastele 
8. – 10. AUGUST 2014 

 
LAPSE EES- JA PEREKONNANIMI: 
........................................................................... 
SÜNNIAEG:........................................(pp/kk/aa) 
ALLERGIAD, HAIGUSED, kas laps tarvitab 
regulaagrselt mingeid ravimeid:.......................... 
.................................................................................
.................................................................................
........................................................................ 
KODUNE AADRESS: .............................................. 
.............................................................................. 
E-mail:............................................................... 
TELEFONINUMBER, MILLELT TEID LAAGRI AJAL 
KÄTTE SAAB (võimalusel nii ema kui isa 
number)...................................................................
.................................................................... 

□JAH, olen nõus, et laagrist tehtud grupipilte 

võib avaldada Saku koguduse kodulehel ja Saku 
Sõnumites 
 
MINA, ............................................................... 
                 (lapsevanema ees- ja perekonnanimi) 

olen teadlik kõigist laagriga seotud võimalikest 
ohtudest ja luban oma lapse Saku koguduse poolt 
korraldatavasse lastelaagrisse. Samuti teen kõik 
endast sõltuva, et laps täidab laagri reegleid ning 
olen teadlik, et võimaliku lapse poolt tekitatava 
majandusliku kahju katab lapsevanem kahju 
saajale 100% ulatuses. 
 
........................................................................... 
               ( kuupäev,  nimi ja allkiri) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Laagrit korraldab EELK SAKU TOOMASE 
KOGUDUS: 
 
 
Kontaktisik: 
Ave Mølster  
tel 59197902 
ave.molster@eelk.ee 
 
Lisainfo: http://saku.eelk.ee 
 
 
Laagrit toetavad: 
SAKU VALD ja EELK Saku Toomase kogudus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAKU  
LASTELAAGER 

 
8. – 10. august 2014 

Laagrikeskuses TALU 

 
7-12 aastastele 

lastele 
 

 

 
 

 

mailto:ave.molster@eelk.ee
http://saku.eelk.ee/

