EOL talvine suusaorienteerumise noortelaager
24.-27. veebruar 2019
Mammaste Tervisespordikeskus http://tervisespordikeskus.ee/, Põlva vald, Põlva
maakond
Osalejad: noororienteerujad vanuses 11-18 aastat.
Noorematel lubatud osaleda vaid eelneva orienteerumiskogemuse korral. Algõpet laagris ei
toimu (põhilisemad tingmärgid peavad selged olema).
Saabumine ja majutamine pühapäeval 24. veebruaril alates kella 14.00-15.00
Laagri maksumus 60 eurot osaleja kohta.
Hind sisaldab:
Majutus Mammaste Tervisespordikeskuses, voodides;
Toitlustus Mammaste Tervisespordikeskuses, alates pühapäeva 24.veebruari õhtusöögist kuni
kolmapäeva 27.veebruari õhtusöögini, kokku 10 toidukorda;
Kaardid ja ettevalmistatud rajad treeninguteks.
Registreerimine tähtaeg: esmaspäev, 18. veebruar 2019
Registreerimiseks vajalikud andmed (nimi, sugu, sünniaasta, klubi, suusaorienteerumise staaž
ja hinnanguline oskuste tase, telefon, e-posti aadress) esitada lisatud registreerimislehel.
Lisaks registreerimislehele võtta laagrisse kaasa lapsevanema nõusolek (vorm eraldi lehel)
lapse laagris osalemise kohta. Registreerimine saata e-kirjaga okkobras@gmail.com
Klubidel peab noortega kaasas olema klubi treener/juhendaja (arvestusega, et 10 noore kohta
on laagris 1 treener). Klubi treeneri/ juhendaja osalustasu 20 EURi.
Koos registreerimisega maksta osalustasu Eesti Orienteerumisliidu
arveldusarvele: EE972200221002100295 Swedbank või EE671010220034030010 SEB Pank
Kaasa võtta suusa- ja jooksuvarustus, planšet, jooksuriided, SI kaart (selle olemasolul),
hügieenitarbed.
Lisainfo OK Põlva Kobras laagriülemalt Nikolai Järveojalt okkobras@gmail.com ,
tel. 5034368
Laagriga seonduv lisainfo avaldatakse korraldava klubi koduleheküljel
http://kobras.polvamaa.ee/
Korraldajad: OK Põlva Kobras , Eesti Orienteerumisliit

EOL NOORTELAAGER 2019
Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht
Olen nõus oma lapse …......................................………………………………….
( ees- ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA)
Osavõtuga EOLi orienteerumislaagrist 24.02 - 27.02.2019, Mammaste
Tervisspordikeskuses http://tervisespordikeskus.ee/
Olen teadlik lapse tervisliku seisundi teavitamise kohustusest ja vastutan tema tervisliku
seisundi ja korraliku käitumise eest. Olen rääkinud lapsele võimalikest ettetulevatest ohtudest
ning lapse kohustusest täita üldteada ohutusnõudeid ja täiskasvanud juhendajate
instruktsioone.
Üritusel osalemise eelduseks on elementaarsete käitumisreeglite hea tundmine ja täitmine.
Põhireeglite rikkumine toob kaasa laagritegevusest eemalejäämise, kusjuures lapsevanem
tuleb ise oma lapsele järgi vastava teate saamisel. Matkal tehakse pilte ja neid võidakse
avalikustada kodulehel või muul kontrollitud viisil.
Osaleja andmed:
Lapse isikukood: ....................…...........

Tel.nr :

................................……………………….

Aadress: .....................................................................................................................................
( allkiri, kuupäev)

Lapsevanema(te) kontaktandmed:
Ees- ja perekonnanimi .......................................…………………………………………..
Telefoninumber: ..................................................
Meiliaadress:......................................................................................................
Informatsioon lapse tervisliku seisundi kohta:

……………………………………………………………………………………………
Olen tutvunud ürituse eelinfoga ning luban oma lapsel osaleda. Olen teadlik järgitulemise
kohustusest juhul, kui laps rikub üritusel korda ja ei allu laagrikorrale
Lapsevanem…….................................................…………………………………………………….
.
( allkiri, kuupäev)
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