Lugupeetud lapsevanem/hooldaja
Noorte mõtluslaagrite korraldajaks on Eesti Theravaada Sangha ja laagrid toimuvad
Aegna saarel, WDS Aegna Mõtlus- ja Arenduskeskuses, aadressil Karnapi tee 10.
Meie eesmärgiks on pakkuda erinevaid arendavaid tegevusi ja sportlikke mänge, et
Teie laps saaks rahulikus ja turvalises kohas puhata ning leiaks uusi sõpru ja
motivatsiooni järgmise kooliaasta alustamiseks. Laagri personal on noor, kuid hooliv,
entusiastlik ning pühendunud laste turvalisuse tagamisele.
Me ei küsi laagris osalemise tasu, vaid anname võimalusele igale lapsevanemale ise
otsustada, kui palju ta soovib annetada oma lapse toidu, õppevahendite,
elektrikulude jm vajaliku katmiseks. Annetuse ülekandeks vajalikud pangarekvisiidid
on leitavad meie kodulehel www.sangha.ee samuti võib annetuse teha sularahas
kohapeal. Kuna Aegna saarel leidub puuke, soovitame puukentsefaliidi vastu
kaitseks vaktsineerida end kaitsesüstimisega.
Et tagada Teie lapse turvalisus, palume Teil täita käesoleva kirjaga kaasas olev
“Noorte mõtluslaagris osaleja kaart”, allkirjastada see, ning anda noorele
kaasa.
Juhul kui teil on täpsustavaid küsimusi, saate nendega pöörduda otse noortelaagri
koordinaatori poole:
Triin Vaino
Email: triin.vaino@gag.ee
Tel. +372 518 9239
FB: https://www.facebook.com/TiVaino

NOORTE MÕTLUSLAAGRIS OSALEJA KAART
Noore ees- ja perekonnanimi
Noore isikukood
Noore elukoht
Lapsevanema/eestkostja nimi
Lapsevanema/eestkostja
Mobiil:
kontakt
E-post:
Palun jooni alla järgmistel väidetel sobiv ning täienda küsimusi ausalt. Antud
informatsioon on vajalik noortega töötavale meeskonnale ning ei kuulu avalikustamisele
kolmandatele isikutele.
Lapsevanem/hooldaja kinnitab, et:
Noor ei põe/põeb järgmisi kroonilisi haigusi:
Noor ei tarvita/tarvitab igapäevaselt järgmisi ravimeid:
Noor ei ole/on allergiline järgmistele ravimitele või allergeenidele:
Muu vajalik informatsioon noore kohta:

Lapsevanema/hooldaja ja laagri juhtkonna vaheline kokkulepe:
1. Lapsevanem/eestkostja kohustab laagrisse saadetud noorele selgitama laagrielu kodukorda.
2. Lapsevanem/eestkostja lubab laagri juhtkonnal paluda arstiabi, toimetada vajadusel noor haiglasse
ning on nõus maksma tasud, mis ei ole kaetud haigekassa poolt.
3. Lapsevanem/eestkostja kinnitab, et laagris tehtud fotod noorest võib avaldada laagri koduleheküljel,
blogis või albumis laagri tutvustamise eesmärgil.
4. Suurte korrarikkumiste puhul, näiteks – ilma loata laagrist, territooriumilt lahkumine, loata ujuma minek,
kaklemine, suitsetamine, alkoholi või uimastite omamine või kasutamine, jätab laagrijuhtkond endale
õiguse laagriline koju saata, kasutamata päevade eest hüvitust maksmata. Lapsevanem/hooldaja
kohustab tulema noorele järgi hiljemalt 24 tunni jooksul alates rikkumise teadasaamise hetkest.
5. Lapsevanem/eestkostja kohustub tulema noorele järgi laagripäeva lõpuks või teavitab laagri juhtkonda
kirjalikult, et noor võib koju minna omapead.
6. Laagri juhtkond ei vastuta õnnetuste eest, mis on juhtunud siis, kui noor on loata lahkunud laagri
territooriumilt või õnnetus on juhtunud noore süül.
7. Noore külastusaeg registreerimise alusel ajavahemikus 11:00-16:00.

Lapsevanema/hooldaja nimi:
Allkiri, kuupäev:

