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Kingi jõuludeks elamus – kingi osalemine suvises suurlaagris!  

Käes on jõulukuu ja kingituste peale mõtlemise aeg. Ja kingitused ei pea ju olema kindlasti 

mitte alati asjad. Sel aastal on hea võimalus panna jõulupuu alla väike sedel, kus peal kirjas: 

“Osalemine suvises suurlaagris SEIKLUSRATAS!”. See on igale skaudile kogemus ja elamus, 

mis jääb meelde terveks eluks, lisaks üle maailma leitud toredatele sõpradele. Suurlaagri 

osavõtumaks on registreerudes ja tasudes enne 15.03.2017 (k.a) 90€. 

Suurlaager toimub 08.-15.07.2017 Järvamaal Türi vallas Tagametsas ja laagrisse ootame kõiki 

skaute ja gaide, aga ka osalejaid teistest noorteorganisatsioonidest ja samuti välisriikide 

skaute-gaide, mis annab laagrile rahvusvahelisuse mõõtme. Eestist ootame laagrisse kõiki 

vanusegruppe alates 6-aastastest, välisriikidest osalejatele on alumiseks vanusepiiriks 12 

eluaastat. 

Kaheksa laagripäeva jooksul toimuvad nii traditsioonilised tegemised kui 

ka palju uut. Igal laagri tegevuspäeval on seekord oma nimi –

 ohutuspäev, arvamuspäev, tervisepäev, heateopäev, ekstreempäev 

ja looduspäev ning igal päeval on ka oma päeva juht, kes vastava 

päeva tegevusi koordineerib. Kindlasti leiab igaüks programmist 

endale päris oma lemmiktegevused. Traditsiooniliselt toimuvad 

lõkkeõhtud – nii avalõke, suurlõke kui ka lõpulõke ning tantsida 

saab nii diskol kui vahupeol. Ja ka vahva matkamine on ühele 

suurlaagrile kohaselt kindlalt tegevuskavas 

– matkarada saab igaüks valida omale 

sobiva kestusega 4st tunnist 48 

tunnini.  

Programmist täpsemalt juba uuel aastal. 

 



konkursS SEIKLUSRATTA märgi/logo ja laagrilaulu leidmiseks! 

Kui Sulle meeldib joonistamine või kujundamine …  

… siis see on Sinu võimalus – luua laagri märk, mis hakkab kaunistama kõiki suurlaagri trükiseid ning 

mille saavad endaga kaasa kõik laagris osalejad jäädes pärast laagrit üheks koosoldud aega 

meenutavaks vahvaks mälestuseks. Kohustusliku osana peab märgil olema välja toodud suurlaagri 

nimi “SEIKLUSRATAS” ning laagri toimumise aeg “8.-15.07.2017” ning soovituslikult võiks suurlaagri 

märgil olla kirjas ESÜ, Eesti Skautide Ühing, sõna SKAUT või kujutatud ESÜ logo. Muus osas on märgi 

kujundamiseks tegijal vabad käed. Konkursile laekunud kavandite seast valib suurlaagri staap laagri 

märgi ning konkursi võitja saab priipääsme suurlaagrisse (kehtib ühele/ei ole edastatav). Konkursi 

tähtaeg on 01.03.2017 ning märgi kavandi palume saata aadressile seiklusratas@skaut.ee.  

 

Kui Sulle meeldib muusika …  

… siis see on Sinu võimalus – kirjutada lugu, mis hakkab kõlama suurlaagris iga päev sadade laagriliste 

rõõmuks ning mis jääb pärast laagrit üheks laagrit meenutavaks mälestuseks kõikide laagriliste jaoks. 

Kirjuta sõnad paberile, viisista need ja laula ise või sõbra abiga laul videosse (selleks võid kasutada ka 

oma telefoni, oluline on, et viis ja sõnad oleksid kenasti arusaadavad). Konkursile laekunud laulude 

seast valib suurlaagri staap välja laagri laulu ning konkursi võitja saab priipääsme suurlaagrisse 

(kehtib ühele/ei ole edastatav). Konkursi tähtaeg on 01.03.2017 ning laulu video koos sõnadega 

palume saata aadressile seiklusratas@skaut.ee.  

 

 

Teadetetahvel … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldinfo: seiklusratas@skaut.ee, tel (+372) 5895 8065 

International info: jamboree@skaut.ee 

Suurlaager netimaailmas: www.seiklusratas.ee / Facebook 

Eesti Skautide Ühingu koduleht: www.skaut.ee 

mailto:seiklusratas@skaut.ee
mailto:seiklusratas@skaut.ee
mailto:suurlaager@skaut.ee
mailto:jamboree@skaut.ee
http://www.seiklusratas.ee/
https://www.facebook.com/events/1064274163624645/
http://www.skaut.ee/
mailto:seiklusratas@skaut.ee

