
Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht

Olen nõus oma lapse …………………………………………………………... ( ees- ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA)

Osavõtuga Kodutütarde ja Noorkotkaste metsalaagrist 12-14.11.2021 Vändras, Kellissaares RMK 
lõkkekohas. 

Oma lapse osalemisest teavita mind (Kristo Sinivee) hiljemalt 07.11.2021 saates mulle e-mail 
kristo.sinivee@gmail.com või helistades 56644567

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 väljaõppe käigus tehtavate piltide ning videomaterjali avaldamisega 
organisatsiooni kodulehel ja kommunikatsioonivahendites ja kolmandate isikute teabevahendites.

Üritusel osalemise eelduseks on noorkotkaste kommete või kodutütarde seaduste hea tundmine ja 
täitmine. Põhireeglite rikkumine toob kaasa laagritegevusest eemalejäämise, kusjuures lapsevanem 
tuleb ise oma lapsele järgi vastava teate saamisel.

Osaleja andmed:

Lapse sünniaeg: ………………………….............      Tel. nr : ………………………………………

Aadress: .....................................................................................................................

Lapsevanema(te) / eeskostja kontaktandmed:

Ees- ja perekonnanimi……………………………………………...............Telefoninumber:...........................................

Informatsioon lapse tervisliku seisundi kohta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Muud märkused (pildistamine, toit jne):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Olen tutvunud ürituse eelinfoga ning luban oma lapsel osaleda. Olen teadlik järgitulemise kohustusest 
juhul, kui laps rikub üritusel korda ja ei allu kodutütarde ega noorkotkaste seadustele.
Kinnitan, et minu laps on terve ning lapse ega tema pereliikmete osas ei ole rakendatud karantiini seoses
COVID-19 viiruse nakkusohuga.
Väljaõppe korraldaja teeb vastavalt riiklikele soovitustele kõik endast oleneva, et tõkestada COVID-19 
viiruse levikut. 
Lapsevanemal tuleb teadvustada, et oht haigestumiseks on olemas ka kõikide nõutud meetmete 
rakendamisel.
Lapsevanem………………………………………………………………..............................................( allkiri, kuupäev)

Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastusleht (esimene leht) toimetada rühmajuhi kätte mitte hiljem kui 
laagrisse tulles kas paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult.

mailto:kristo.sinivee@gmail.com


Metsalaagri õppe eesmärk: Välilaagris kasutatakse erinevaid meetodeid õppe läbiviimiseks läbi teooria 
ja praktiliste tegevuste. Õppetegevusteks on:

• Maskeerimine ja moondamine

• Kompass + asimuut

• Kordinaadid looduses ja kaarti kokku viimine loodusega

• Situatsiooni ülesanded (meditsiin)

Lisaks on laagris plaanis tuletada meelde laagri rutiine ja võtta vastu uusi liikmeid.

Ajakava:

Reede

18.00 - väljasõit laagrisse oma kodukohtadest

19.00 - kogunemine laagri alal ja avarivistus

19.30 – õhtusöök

20.00 – telkide püstitamine

21.00 – uute liikmete vastuvõtmine

23.00 – öörahu / telgivalve

Laupäev

7.00 – äratus, hügieen, hommikuvõimlemine

8.00 – hommikusöök

9.00-12.30 – Tegevused õppepunktides

12.30-13.30 Lõunasöök

13.30-18.00 – Tegevused õppepunktides

18.00-19.00 Õhtusöök

19.00-23.00 Lõkkeõhtu/vabaaeg

23.00 – öörahu/ telgivalve

Pühapäev

7.00 – äratus, hügieen, hommikuvõimlemine

8.00-9.00 Hommikusöök

9.00-13.00 – Tegevused õppepunktides

13.00-14.00 Lõunasöök



14.00-15.00 Laagri kokkupakkimine

15.00- Laagri lõpetamine ja kojusõit

VARUSTUS:

Iga laps peab laagrisse ise kaasa võtma:

● Ilmastikule vastav riietus (kogu tegevus toimub maastikul) ja peakate, kindad;
● Matkajalats (vastavalt ilmastikule, EI SOBI ÕHUKESED TENNISED)
● Joogipudel (vähemalt 0,5l);
● Joogitops (plekk või plastik mis ei purune)
● Lusikas
● Söögikauss (mitte purunev)
● Märkmik
● Kirjutus vahend (pliiats)
● Taskulamp või pealamp
● Taskunuga
● Magamiskott
● Alusmatt või lebomatt (ei sobi täispuhutav madrats)
● Vahetusriided (juhuks kui riided saavad märjaks)
● Vahetus sokid
● Seljakott
● Vihmakeep või vihmajope
● Kompass (kui on olemas)
● Hügeeni vahendid (rätik, hambahari, hambapasta)
● Lapsevanema nõusolekut tõendav leht.

Toitume välikatlast ja magame köetavates Kaitseväe jaotelkides.

Lapsi sõidutatakse tegevuste käigus ka Kaitseväe masinatega.


