
 

OSALEJAKAART 
 

 

I ANDMED 
*kohustuslikud väljad 
 

 
 

II Oluline info lapse turvalisuse, tervise tagamiseks 
 

Meil on oluline, et noor tunneks end laagris mugavalt ja turvaliselt. Seetõttu palume märkida oluline teave 
noore kohta. Andmed on ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele ja on kasutamiseks 
konfidentsiaalsed laagri meedikule, laagri juhtkonnale ja kasvatajale. 
 
1. Kas noor põeb haigusi või esineb allergiaid? Kui jah, siis palume infot*: 

                Jah  /  Ei 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Kas noor tarvitab regulaarselt ravimeid?  Kui jah, siis mitu korda päevas ja palume vajalikud ravimid kaasa 

panna*: 

                Jah  / Ei 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ees- ja perekonnanimi*  

Vanus*  

Sugu (N/M)*  

Isikukood*  

Kodune keel*  

Elukoht (tänav, linn/alev/vald, 
maakond)* 

 

Lapsevanema/eestkostja ees- ja 
perekonnanimi* 

 

Lapsevanema/eestkostja kontakt 
(telefon ja e-post)* 

 



 

3. Muu vajalik info, mida soovite noore kohta jagada: 

                Jah  /   Ei 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

III Lapsevanema/eestkostja 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, 

FaceBookis, Instagramis, blogis, albumis, reklaam-materjalis laagri tutvustamine 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 

laagris osaleja koju saata, kasutamata päevade eest hüvitust maksmata. Lapsevanem/hooldaja kohustab 

tulema noorele järgi hiljemalt 24 tunni jooksul alates rikkumise teada saamise hetkest. 

5. Programmi osalemistasu ei tagastata, juhul kui noor rikub laagri kodukorda või otsustab lahkuda 

enne laagri lõppemist. 

6. Kui noor lahkub laagrist enne laagrivahetuse lõppu haiguse tõttu, siis tagastatakse 50% kasutamata 

jäänud laagripäevade maksumusest (vajalik esitada lapsevanema/hooldaja avaldus ja arstitõend). 

7. Lapsevanem/eestkostja kohustub tulema noorele järgi laagripäeva lõpuks või teavitab laagri 

juhtkonda kirjalikult, et noor võib koju minna omapead. 

8. Laagri juhtkond ei vastuta õnnetuste eest, mis on juhtunud siis, kui noor on loata lahkunud laagri 

territooriumilt (hoonest) või õnnetus on juhtunud noore süül. 

 

Kinnitan allkirjaga, et 
1. nõustun Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ noortelaagrite Kodukorraga ja tutvustanud neid lapsele 

2. nõustun Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ noortelaagrite Laagrisse registreerimise ja tühistamise 

tingimustega 

 
  

 
 
LUGUPEETUD LAPSEVANEM! 
OSALEJAKAART PALUME NOOREGA KOOS TÄITA JA ALLKIRJASTATULT KAASA ANDA! 
Suured tänud ja kohtumiseni laagris! 

 
 

 

Allkiri, kuupäev: ____________________________, ...... . ......... 202... . a.


