Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastusleht
Olen nõus oma lapse
…………………………………………………………………………………….
( ees- ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA)

osavõtuga

ARE KOOLI LAAGRIST
6.-7. SEPTEMBER
MÄTTA TALU TORI VALD PÄRNUMAA
Väljasõit 6. sept 8.30 Are Kooli juurest. Tagasi 7. sept 15.00

Ema v. hooldaja (nimi, kontakttelefon)
Isa v. hooldaja
(nimi, kontakttelefon)

Lapsevanem (hooldaja) on vastutav lapse tervisliku seisundi kohta õigete andmete esitamise
eest. Andmed krooniliste haiguste või/ja ALLERGIATE jms kohta lisada eraldi lehel.
Terve / Info lapse tervise kohta eraldi lehel (vastusele joon alla)
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.
Nõustun korraldajate poolt laagri käigus tehtavate piltide ning videomaterjali avaldamisega
kooli kodulehel ja kommunikatsioonivahendites ja kolmandate isikute teabevahendites.

Laagrilised magavad suurtes telkides, mida on võimalik külma ilma korral kütta.
Tegevusteks meisterdamised (kasutatakse mõnel juhul ka taskunuge), matkamine metsas
(alates 5. klassist ka pimedas metsas matkamine ja jooksmine), erinevad füüsilised
tegevused, paadisõit jm. Tegevuste ajaks on mobiiltelefonid (nutiseadmed) kogutud
klassijuhataja kätte, kasutada saab neid õhtusel ajal.
Olen tutvunud ürituse eelinfoga ning luban oma lapsel osaleda.

Märkused lapsevanema poolt................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Lapsevanema/hooldaja nimi/allkiri

KOHUSTUSLIK VARUSTUS

Kohustuslik varustus: Koti pakib laps ise, lapsevanem nõustab kõrval, et laagriline ise
oskaks laagri ajal oma asju kotist leida. TEGEVUSED TOIMUVAD IGA ILMAGA, KA
VIHMAGA! ET LAPS TUNNEKS ENNAST LAAGRIS HÄSTI, PALUN PAKKIDA KAASA
RIIDED VASTAVALT ILMASTIKULE!
Isiklikud hügieenivahendid (väike rätik, hambapasta, - hari)
Magamisalus (tulenevalt telgi eripärast ei sobi suur, täispuhutav madrats)
Magamiskott
Vahetusriided (püksid); retuusid EI OLE püksid!
Ilmastikule vastav riietus välitegevusteks
Jalanõud, mis võivad murus märjaks saada (mitte kõige uuemad valged tenkarid 😊)
PEAKATE
Kirjutusvahend
Taskulamp v pealamp
TASS, LUSIKAS, KAHVEL, KAUSIKE (peaks suppi ka kannatama)
Vihmakeep (jope), vihma korral tegevused ära ei jää!
JOOGIPUDEL
Rämpstoitu ja -jooki palume laagrisse mitte kaasa võtta.

Küsimused seoses laagriga: Kristi Kivisaar 56 46 48 61

