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 Veel pool kuud on aega selle päevani, kuni kestab suurlaagrisse soodusregistreerimine. Märgi endale 

kalendrisse kindlasti ära kuupäev 15.03.2017, et selleks päevaks saaksid saadetud laagri registreerimisleht 

ning tasutud osavõtumaks. Pärast seda saab küll endiselt suurlaagrisse registreeruda, kuid siis on 

osavõtumaks juba kallim. Kõik registreerunud osalejad paneme jooksvalt nimekirja, et nii juhid  kui 

osalejad/lapsevanemad saaksid ka ise registreerumiste seisu jälgida. Andmete kuvamiseks kasutame ainult 

eesnime ja üksust/riiki ning märget registreerimislehe esitamise ja osavõtumaksu tasumise kohta.  

 Suurlaagri programmis on juba 125 erinevat tegevust ja see täitub veelgi. Sel korral saab iga laagriline 

endale ise laagri kava kokku panna registreerudes laagris igal õhtul järgmise päeva tegevustesse. Igal 

laagripäeval on oma teema ja oma teemapäeva juht, mille leiad laagri päevakavast.  

 Laagris on ka külalistepäev – kolmapäev 12.07.2017, kui ootame külla kõiki lapsevanemaid, sõpru ja 

külalisi. Külalistepäeva programmi ja muud infot saab jooksvalt jälgida suurlaagri kodulehelt. 

 Seekordses suurlaagris jagunevad osalejad nelja all-laagrisse ning hundud ja hellakesed elavad koos oma 

üksuse teiste liikmetega samas all-laagris. ISTdele on eraldi all-laager ning lisaks on esmakordselt oma 

all-laager väikeste (alla 6-aastaste) lastega laagris olevatele peredele ehk perede all-laager. Päevasel ajal 

on korraldajate ja laagris olevate juhtide (kes on hõivatud laagri korraldamise või mõne tegevuse 

läbiviimisega) lastele avatud laagris ka lasteaed. 

 Süüa saab laagris hästi ja selle eest seisab sel korral peakokk Tarmo Randes Keila skaudiüksusest, kes ka 

oma igapäevaelus peakoka ametit peab. Toitlustamine toimub laagris kolm korda päevas, lisaks pakutakse 

ka oodet.  

 Ka laagrisse kaasavõetavat varustust võid hakata juba aegsasti üle vaatama, kas kõik on ikka olemas või 

oleks vaja veel midagi juurde soetada. Suurlaagri varustuse nimekirjas on nii isiklik kui üksuse varustus, mis 

võib veel jooksvalt täieneda.  

 Ja veel pool kuud (kuni 15.03.017) on aega ka osalemiseks laagri laulu ning märgi konkursil. Ära maga 

maha oma võimalust luua muusikapala, mis jääb sadade skautide ja gaidide kõrvu aastaiks helisema või 

märk, mis saadab meid nii laagri ajal kui pärast seda meenutades seiklusrikast SEIKLUSRATAST. Vaata 

konkursside infot ja haara pliiats! Konkursi võitja saab laagrisse tasuta! 

 Suurlaagri staap ootab juba pikisilmi suve, et teid kõiki Tagametsas tervitada! Et aga staabiga juba enne 

laagrit natuke tuttavamaks saada, vaata staabi tutvustust, mida keegi neist laagrilt ootab, millega veel 

peale skautluse tegeleb või millist muusikat armastab kuulata.    

 Kui sooviksid ka laagri meeskonnas kaasa aidata, jälgi lehte „Töökuulutused“, et leida endale sobiv amet 

või kui nendest pakkumistest ei jää midagi silma, siis anna endast märku siitkaudu.  

 

SUURLAAGER ON ELAMUS JA KOGEMUS KOGU ELUKS! 

 
Üldinfo: seiklusratas@skaut.ee, tel (+372) 5895 8065 / Suurlaager netimaailmas: www.seiklusratas.ee / Facebook 

SEIKLUSRATTA SÕNUMID ilmuvad iga kuu alguses. 
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