LAAGRI TEGEVUSPROGRAMM

EESTI SKAUTIDE
ÜHING

12. SUURLAAGER
“KAHEKSAKAND“
10.-17.07.2021

JUUNIKUU INFOKIRI
ERILISE LAAGRI ERILISED TINGIMUSED
Meie suurlaager saab olema oma aja peegel, midagi ei
ole teha. Laagri meeskond toimetab vastavalt ühiselt
kokkulepitud riskianalüüsile, mis on kõigile laagrilistele
kättesaadav alates 15. maist, ja tulenevalt piirangute
lõdvendamisest vaatas meeskond reeglid veelkord üle.
Tutvu kindlasti enne laagrit nende reeglitega.
Oluline on teada, et laagrisse saab tulla ainult laagri
esimesel päeval.
Kõigile laagrilistele tehakse enne laagrisse sisenemist
vastava teenusepakkuja poolt laagri kulul kiirtest. Neil,
kes on Covid-19 haiguse läbi põdenud või värskelt vaktsineeritud või 72 tundi tagasi teinud PCR testi, palume
saata digiloost väljavõte hiljemalt 9. juulil kell 23.00 aadressil reg@skaut.ee. Digiloo väljavõtte saatnud isikud ei
pea kohapeal testi tegema.
Lisaks tuleb igal laagrilisel, või alaealise puhul tema vanemal/eestkostjal, laagrisse saabumise päeval täita ja
kohapeal laagrisse registreerumisel esitada paberkandjal isiklik registreerimisleht-terviseankeet (LINK)

Laupäev
10.07

LAAGRI MÄRK JA LAUL
Laagrimärk on inspireeritud laagri rahvuslikust teemast, kasutatud on Pilistvere kihelkonna rahvuslikutriibu värvisid ka kaheksat kaheksakanda.
Laagrilaul on pärimuslaagrile kohaselt regilaul. Mis on
regilaul? Regilaulus on esikohal sõnad, muusika lisab
tekstile ilmekust. Regilaulu teksti iseloomustab algriim
ja mõttekordus, värsivormiks on regivärss. Regilaulu
esitavad tavaliselt eeslaulja ja koor vaheldumisi.
LAAGRI T-SÄRK
Viimastes laagrites on olnud kombeks, et iga laagriline
saab ise oma särgile, kaelarätile või mütsile trükkida
laagrilogo. Mõtle sellele juba kodus ja võta sobiv ese
kaasa. Selleks, et trükk paremini näha jääks, võiks ese
olla heledas toonis.

8.00-8.05
8.30-9.15

Hommikusöök
Aaabumine

Esmaspäev
12.07

MATKA EELINFO
Laagris toimub ka traditsiooniline matk, mis on seekord kolmes erinevas vanusegrupis. Varusta ennast
laagrisse tulles heade matkajalatsitega, väikese seljakoti ja muu matkaks vajalikuga.

Kolmapäev
14.07
Äratus

9.30-12.00

Pühapäev
11.07

Laagri programmist võib sel aastal leida tegevusi, mis
viivad meid tagasi oma juurte juurde. Tegevused toimuvad neljal tegevusalal, milleks on vesi, seiklus,
sport ja skautlikud tegevused. Näiteks saab tegevusväljadel tutvuda lõnga ketramise, kangakudumise,
parve ehitamise ja ka vanade töövõtetega. Samuti
saab ennast füüsiliselt proovile panna näiteks seiklusradadel, vibulaskmises, kotijooksus ja suusatamises.
Õhtuti vürtsitatakse päeva õhtuste tegevustega.
Programmis on veel skautliku vaimu päev, mille raames vaatame tagasi skautluse ajaloole, toimub peaskaudi jooks ja loomulikult ka ühine lõkkeõhtu.

Tegevusväli/ Tegevusväli/
matk
matk

13.00-14.00
14.30-17.00

Skautluse
vaim

Neljapäev
Reede 16.07
15.07

Laupäev
17.07

Tegevusväli/ Tegevusväli/ Tegevusväli/
matk
matk
matk

Lõuna
Laagri ehita- Tegevusväli/ Tegevusväli/
mine
matk
matk

18.30-19.30

Tegevusväli/ Tegevusväli/ Tegevusväli/
Lahkumine
matk
matk
matk
Õhtusöök

Õhtused
tegevused
22.00
23.00

Teisipäev
13.07

Õhtused teÕhtused tege- Õhtused
Lõkkeõhtu
gevused
vused
tegevused

Õhtused
tegevused

Hundud tuttu
Öörahu

Meil on hea meel näha sotsiaalmeedias suurlaagriteemalisi postitusi, selleks, et
need veelgi paremini meile leitavad oleksid, kasuta alati teemaviiteid
#ESTjamboree ja #SLkaheksakand.
PS: ära unusta ka #skaudid

ALL-LAAGRITE ÜLDTUTVUSTUS

VEEL LAAGRI OSAVÕTUMAKSUST

Laagrilised on jagatud nelja väiksemasse all-laagrisse, kes
osalevad oma gruppidega erinevates laagri tegevustes, korraldavad ühiseid õhtuseid tegevusi, käivad üheskoos söömas
ja pesemas jne. Igal all-laagril on oma juht, kelle ülesandeks
on jagada all-laagrilistele laagri infot, sealhulgas programmiliste tegevuste kohta, hoida oma alal korda, koordineerida alllaagri tegevusi jms.

Laagri juhtkond otsustas, et laagri osavõtumaks on
kuni laagri alguseni, 9. juulini, 125 eurot, samuti kehtivad kõik pere- ja IST-soodustused. Loe lähemalt suurlaagri kodulehelt. Registreerimine laagrisse toimub läbi
ESÜ
kodulehe
https://skaut.ee/uritused/esusuurlaager-kaheksakand-10-17-07-2021/. Laagris kohapeal on osalustasu 200 eurot ja päeva kaupa sel
korral tasuda ei saa.
Suurlaagri osavõtumaks mitteliikmetele:
II makseperiood alates 01.06.2021 — 250€ / IST 185€

LASTEAIA INFO
Laagriprogrammi läbiviivatel juhtidel on võimalus oma kolmekuni kuueaastased lapsed jätta aktiivseks programmi läbiviimise ajaks lasteaeda, kus seistakse hea nii nende tegevuste
kui muu heaolu eest. Lasteaia tegevus on korraldatud hommikusöögi järgselt kuni õhtusöögini. Lõunaund vajavate laste
tudumise korraldavad vanemad ise.

TOITLUSTAMINE
Laagritoit valmib ühises suures katlas ja selle valmistavad,
nagu ikka, oma ala professionaalid. Söömine on samuti korraldatud ühisel suurel söögialal. Võta kaasa omad toidunõud.
Nõud peseb iga hundu ja skaut ise voolava vee all ning hoiab
neid soovitatavalt võrkkotis, kus need saavad peale pesu ilusti
ära kuivada.

SAUN JA PESULAD
Pesemise võimalused on tagatud kõigile laagrilistele - igapäevaselt saab kasutada sooja veega varustatud vabaõhu dušše.
Lisaks saavad noored all-laagrite kaupa graafiku alusel käia
paaril korral saunas ennast pesemas.

TELEFONIDE KASUTAMINE JA LAADIMINE
Tagametsas on telefoni levi väga kehv ja see muutub veel
halvemaks, kui kõik laagrilised oma telefone kasutavad. Seega
on meie esimene soovitus telefon koju jätta. Samuti ei suuda
me kõigile laagrilistele tagada valvega telefoni laadimise võimalust. Õnneks ei ole telefon veel inimõigus :)

VARUSTUS EHK MIDA KAASA VÕTTA
Laagrisse tulekut ette valmistades mõtle läbi, mida võib sul
suurlaagris 8 päeva jooksul vaja minna ja kui mõtetest puudust tuleb, siis kiika suurlaagri kodulehele LINK. Juhtidel palume lisaks jälgida ka üksuse vajaliku varustuse nimekirja.

TASKURAHA LAAGRIS
Laagri esimestel päevadel on laagris avatud skaudipood, kust
saab soetada skautlikku atribuutikat ning hädapärast ka koju
unustatud taskunoa asemel osta uue. Avame laagris ka jäätisemüügi, seega veidi sularaha kulub ikka ära.

TRANSPORT
Sel korral soovitame laagrisse saabumiseks kasutada sõiduautosid. Seda põhjusel, et selliselt hoiame tagasi võimaliku viiruse leviku laagrisse saabumisel ning kiirtestiga tuvastatud viirusnakkuse korral tuleb meil laagri väravast lähikontaktsetena tagasi saata vähem laagrilisi.

Osavõtumaksu tasumine
Osavõtutasu palume kanda Eesti Skautide Ühingu
SUURLAAGRI
arveldusarvele
SEB
pangas
EE061010022074462008 (NB! ESÜ suurlaagri konto on
erinev ESÜ tavakontost!). Selgituse lahtrisse märkida
KAHEKSAKAND / ÜKSUSE NIMI / OSALEJATE NIMED,
kelle eest raha üle kantakse.

OSAVÕTUMAKSU TAGASTAMINE
Sellekohane avaldus tuleb esitada ESÜ finantsjuhile finants@skaut.ee kuni 31.05.2021. Hilisem tagastamine toimub erandkorras ainult põhjendatud avalduse alusel ESÜ
finantsjuhi otsusel.

SAABUMINE
Tagametsa teed otsides aitab Google Maps või mõni
muu kaardirakendus kõige paremini asupaiga leida, kui
panna märksõnaks "Tagametsa Jahiloss". Laagripaiga
lähistele jõudes aitavad õiget teeotsa leida juba suurlaagri suunaviidad. Nii osalejad kui korraldajad pääsevad laagrialale üksnes laagri peavärava kaudu Rassi
bussipeatuse juurest sisse keerates. "Metsasihi tee" on
laagri ajal ainult köögi- ja turvameeskonna kasutuses.
Laagrisse saabudes jõuate kõigepealt põlluparklasse,
kus laagrilised saavad sõidukitest väljuda ning vajadusel saab parkida autod. Autode parkimist korraldab
laagri turvameeskond.
Seejärel juhatab turvameeskond teid ootealale, kus
laagrilised saavad hetke koos oma varustusega peatuda. Üksuse juhil palume tulla infolaua juurde (laupäeva
hommikupoolikul asub see parkla lähistel), kust saab
kätte üksuse nimekirja.
Siis suunatakse laagrilised testimise alale, kus väikeste
gruppide kaupa teostatakse kiirtestimine ja sama
grupp suunatakse edasi tulemuste ootealale. Negatiivse testitulemuse korral saate suunduda registreerimisele ning seejärel laagrisse.
Lastele, kes saabuvad laagrisse (lapsevanemate) autodega oma üksusest eraldi/hiljem, kutsume laagri väravasse vastu üksuse juhi.

KÜLALISTEPÄEVA SEEKORD EI OLE
Selleks, et paremini tagada laagriliste tervise kaitse, otsustasime sellel aastal külalistepäeva ära jätta.

LISAINFO
Suurlaagri koduleht: http://suurlaager.skaut.ee/

