INFOKIRI 06.07.2017
Tere, suurlaagri pere!
Meie tegus eellaager on hoogsalt käimas ja Tagametsa valmistumas
laagriliste vastuvõtuks laupäeval. Juhhei, meil on tulemas 500
laagrilisega SEIKLUSRATAS!
Siinkohal veel viimane väike inforingvaade.
SAABUMINE
Tagametsa teekonda otsides aitab kõige paremini asupaiga leida Google Maps või mõni muu
kaardirakendus, kus panna märksõnaks "Tagametsa Jahiloss". Laagripaiga lähistel aitavad
õiget kohta leida ka juba suurlaagri suunaviidad. Nii osalejad kui korraldajad pääsevad
laagrialale sisse laagri peavärava kaudu Rassi bussipeatuse juurest sisse keerates. Metsasihi
tee on laagri ajal ainult köögi ja turvameeskonna kasutuses. Laagrisse saabudes jõutakse
kõigepealt põlluparklasse, kus bussid saavad inimesed välja lasta ning autod parkida. Autode
parkimist korraldab laagri turvameeskond. Saabudes palume kõigepealt suunduda ootealale
(parkla vastas palliplatsi põllul) ning osalejad saavad seal hetke koos oma varustusega
peatuda või kes peab natuke pikemalt oma juhti ootama, siis ka vabaajategevustes osaleda.
Üksuse juhil palume tulla infolaua juure (asub laupäeva hommikupoolikul parkla juures), kust
saab kätte üksuse nimekirja koos käepaeltega. Seejärel saab juht minna oma üksuse juurde
ning nummerdatud käepaelad laiali jagada. Kui see tehtud ning nimekiri kontrollitud/korras,
saab suunduda läbi laagri turvavärava, öeldes seal oma käepaela numbri, laagrialale oma alllaagrisse, kus saabujaid võtavad vastu juba all-laagrite meeskonnad. Kuna bussid saabuvad
laagrisse kõik enam-vähem ühel ajal (ca kell 12.00), siis palume selles osas natuke kannatust,
kui tuleb natuke oodata. Lastele, kes saabuvad laagrisse (lapsevanemate) autodega
eraldi/hiljem, kutsume laagri väravasse vastu üksuse juhi.
ALL-LAAGRID
Kes millises all-laagris elab, saab vaadata siit või oma nime juurest registreerunud
osalejate nimekirjast. All-laagrid asuvad kõik jahilossist teisel pool jõge, laagri väravast
sisenedes jääb IST ja PERE ALL-LAAGER paremale ning neli osalejate all-laagrit - PÕHI,
LÕUNA, IDA ja LÄÄS - vasakule metsa alla. Jahilossi taga laagriplatsil ja selle lähistel asuvad
juhtide METSAKOHVIK, lasteaed MUMMULA ning tegevusväljad. Seal ega lipurivi taga
laagriplatsil ööbimist ei toimu. Laagriala peaväljakul asub VABAAJAALA ning toimuvad kogu
laagri lõkkeõhtud ning muud ühised õhtused üritused. INFO ja PROGRAMMI INFO asuvad
Metsakodu tare juures.
OSALEVAD RIIGID
Laagris on esindatud lisaks Eestile Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Tšehhi, Iisrael, Kanada ja USA.
MIDA KAASA VÕTTA?
Kindlasti on Sul laagrikott juba pakitud, aga et midagi maha ei ununeks, siis vaata igaks
juhuks veelkord laagrivarustuse nimekiri üle siit.
ÄRA UNUSTA T-SÄRKI ...
Laagri T-särgi saad endale laagris ise teha, kui võtad kodust kaasa mõne tavalise ilma pildita
T-särgi, millele saad laagris peale trükkida laagri logo kas siis musta või valge värviga. Tsärkide tegemise töötuba on laagris avatud kõikidel teemapäevadel.

... JA SULARAHA!
Võta kindlasti laagrisse kaasa ka natuke taskuraha/sularaha, kui Sul on soovi osta JÄTSLAst
jäätist või POODLAst skaudi/gaidiasju (märgid, särgid jm). Samuti on juhtidele igapäevaselt
ning kõikidele laagrilistele ja külalistele kolmapäevasel päeval avatud METSAKOHVIK, kus
lisaks kohvile ja teele saab ka väikeseid küpsetisi vms osta. Külalistepäeval on külaliste jaoks
kohviku menüüs ka supp.
TAASKASUTUSPOOD
See mõte paraku seekord töösse ei läinud. Aga mõte ei ole unustatud ning arendame seda
edasi, et mõnel järgmisel üritusel see ikkagi ära teha.
PROGRAMM
Vaata mälu värskenduseks veel üle ka laagri päevakava, kus kõikidel päevadel on oma teema
ning lisaks veel igal päeval mõni lahe lisategevus ning õhtuti lõkkeõhtud või hoopis vahupidu
või disko.
KODUKORD
Igal üritusel on ka oma kodukord. Ole hea, tutvu suurlaagri SISEKORRAEESKIRJAGA siin. See
saab olema üleval ka laagris infostendidel. Lõket tohib laagrialal teha ainult selleks
ettenähtud, laagri turvajuhiga kooskõlastatud kohtades ning kõiki ohutusnõudeid järgides.
Iga lõkkeaseme juures peab olema ämber veega, tulekustuti ja võimalusel kustutustekk.
Ujumine toimub laagri ajal ainult selleks ettenähtud kohas ja ujuma võib minna ainult koos
oma juhiga ning laagri vetelpäästja juuresolekul.
TELEFONIDE LAADIMINE
Mobiiltelefonide laadimiskohta osalejatele laagris ette nähtud ei ole. Juhid saavad oma
telefone laadida juhtide kohvikus.
TOETAJAD
Meie vahva laagri teokssaamisele aitavad kaasa meie head toetajad ja koostööpartnerid:
Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Isover, Võti24.ee, Tallinna
Tehnikakõrgkool, Nevi Reklaamtrükk, Vici, Ellujäämisakadeemia, Toi Toi Eesti, Päästeamet,
Tervise Paradiis, Skypark, Seikluskoolituse OÜ, Tartu Loodusmaja, Mailis Design, MySnack ja
Tere. Kogu toetajate nimekiri on leitav ka laagri kodulehelt siit ja on veel jooksvalt
täienemisel.
REGISTREERING
Ja siinkohal veel viimane üleskutse - vaadake palun üle registreerunud osalejate tabel. Kellel
ei ole oma nime taga kahte ristikest lahtrites REG.LEHT LAEKUNUD ja/või OSAVÕTUMAKS
LAEKUNUD, siis on täna õhtu kõige viimane aeg see korda ajada. Osavõtumaksu tasumise
kohta leiad info siit ja registreerimislehe saatmise kohta siit. Posti teel palume
registeerimislehti enam mitte saata, kuna need ei jõua enam enne laagrit kohale. Sobib
digitaalselt allkirjastatud variandi saatmine aadressile reg@skaut.ee.

Kohtumiseni juba õige pea SEIKLUSRATTAL Tagametsas!

