„Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Lase mu
rahvas minna, et nad kõrbes peaksid mulle
püha!“
2Ms 5:1

Kontaktisikud
Pirjo Roots
pirjo.roots@eelk.ee

5837 4941
Kirsika Berit Reino
kirsika.berit@gmail.com
5688 7713

Aino-Liisa Petolai
a.l.petolai@gmail.com
5395 3280

Anu Seppa
aseppa5@gmail.com
5384 8837

Katrin Luhamets
katrin.luhamets@mail.ee

Teekond tõotatud
maale
Tartu Pauluse koguduse
lastelaager

Tartu Pauluse kogudus
tartu.pauluse@eelk.ee
742 0258

7 – 15-aastastele lastele
31. mai – 2. juuni 2019
Pilistveres Viljandimaal

Laagriinfo lapsevanemale
Koht
• Laager toimub Pilistvere laagrikeskuses,
mis asub Viljandi maakonnas Pilistvere
külas (Tartust 75 km).

Registreerumine
• Registreeruda hiljemalt 7. aprill 2019.
• Täidetud registreerimisleht lõigake välja ja
andke pühapäevakooli õpetajale.
• Kohad täidetakse registreerimise
järjekorras.
• Registreerunud saavad lisainfona
laagrikirja pühapäevakooli õpetaja käest.

Osalustasu
• Osalustasu 35 eurot sisaldab majutust,
tegevusi, õppematerjali ja toitlustamist
(hommikusöök, lõunasöök, oode,
õhtusöök). Ülejäänud kulud katab kogudus.
• Osalustasu palume maksta hiljemalt
7. aprilliks pühapäevakooli õpetaja kätte.

Kaasa võtta
• Magamisriided (voodipesu või
magamiskott).
• Hügieenitarbed.
• Sääsetõrjevahend.

Transport
• Transpordi laagrisse ja koju tagasi
korraldavad õpetajad koos
lapsevanematega.

Lastelaagri kodukord
Lapsevanem tutvustab lapsele reegleid enne
laagrit:
1. Tulen laagrisse rõõmsana, hoidun
jonnimisest.
2. Kui on küsimusi või mure, pöördun
õpetaja poole.
3. Olen sõbralik ja abivalmis, võtan meeleldi
osa ühisüritustest.
4. Olen tänulik söögi eest ja söön hea
meelega seda, mida pakutakse.
5. Kasutan ainult viisakat sõnavara, „tänan“
ja „palun“ on minu lemmiksõnad.
6. Viibin laagri territooriumil, lahkun ainult
täiskasvanuga või nende loal.
7. Hoian loodust, prügi viskan prügikasti.
8. Mobiiltelefoni kasutan üksnes
vanematega suhtlemiseks.
9. Magama lähen õigel ajal, pean kinni
öörahust.
10. Laagrist lahkudes võtan kõik oma asjad
kaasa ja aitan laagripaika koristada.
11. Olen Jumalale tänulik oma pere ja laagris
veedetud toreda aja eest.

Registreerimisleht
EELK Tartu Pauluse koguduse
lastelaager 7 – 15-aastastele lastele
31.05 – 02.06.2019
Lapse ees- ja perekonnanimi:
Sünniaeg (PP.KK.AAAA):
Allergiad, haigused:
Kodune aadress:
Vanemate e-posti aadressid:
Vanemate tel nr, mis laagri ajal töötab
Mina,
(lapsevanema ees- ja perenimi)

olen teadlik kõigist laagriga seotud
võimalikest ohtudest ja luban oma lapse
Tartu Pauluse koguduse poolt
korraldatavasse lastelaagrisse. Olen
selgitanud lapsele laagri reegleid. Olen
teadlik, et võimaliku lapse poolt tekitatava
majandusliku kahju katab lapsevanem
kahjusaajale täies ulatuses.
(kuupäev ja allkiri)

Vajame transporti:

Jah

Ei

