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•

Territooriumil tuleb hoida puhtust, prügi kogutakse selleks e enähtud kohta;

•

Pärast einestamist söögisaalis toob iga osaleja toidunõud ise ära ning koristab laua, paigutab
toolid laua alla;

•

Klubisaali kasutatakse kokkulepitud korras;

•

Territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos vastutava täiskasvanuga sh lapsevanema või
eestkostjaga ja rühmajuht-kasvataja teadmisel;

•

Matkal, rännakul jne ning veekogu ääres viibides või supeldes tuleb täita ohutusnõudeid ning
vastutavate täiskasvanute poolt antud korraldusi;

•

Tulekahju või muude ohuolukordade puhul tuleb sellest koheselt informeerida personali ning
koguneda laagri territooriumil selleks e enähtud kohta;

•

Kõrvaliste isikute viibimisest laagri territooriumil tuleb koheselt informeerida laagri personali.

•

Magamisruumidest lahkudes tuleb sulgeda aknad ja uksed, ning kappide uksed, lülitada välja
elektrivalgustus ja -küte;

•

Korras tuleb hoida oma voodi, tuba ning isiklikud esemed ja riided tuleb panna selleks e e
nähtud kohta (kapid, riiulid);

•

Turvalisuse huvides on soovitatav raha ja väärtesemed (fotoaparaat, mobiiltelefon jne) anda
rühmajuht kasvataja kä e hoiule;

•

Mobiiltelefoni või muid nu seadmeid võib kasutada rühmaajal. Muul ajal eelnimetatud
seadmete kasutamine toimub vastavalt konkreetsele kokkuleppele. Mobiiltelefoni või muude
nu seadmete kasutamine pole lubatud öörahu ajal;

•

Laagris võib pildistada ja lmida ning tehtud pilte või lme ne üles panna või muul viisil
avalikult eksponeerida ainult siis, kui need, keda jäädvustatakse/on jäädvustatud on sellega

tt

Laagri vara ja vahendeid sh vabaaja- ja spordivahendeid kasutatakse heaperemehelikult ning
viiakse peale kasutamist tagasi e enähtud kohta;

tti

•

tt

Alkoholi, tubakatoodete (sh mokatubaka), narkoo kumide, energiajookide, muude ohtlike
esemete ja ainete toomine laagri territooriumile, nende omamine, vahendamine ja tarbimine
on rangelt keelatud;

fi

•

ti

Laagriprogrammis osaleja ei ole vägivaldne, teiste suhtes halvustav ega diskrimineeriv ning ei
õhuta kaaslasi eelnimetatud tegevustele. Samu ei õigusta ta mistahes seadus- või
korrarikkumist;

ti

•

tt

Laagriprogrammis osaleja järgib laagri kodukorda, päevakava, personali korraldusi, juhiseid ja
arvestab kaaslaste heaoluga;

tt

•

ti

Laagriprogrammi registreerimine toimub eeltäidetud ning lapsevanema/eestkostjate poolt
allkirjastatud osalejakaardi alusel;

fi

•

tt

ti

Selleks, et elu laagris mööduks osaleja jaoks rõõmsalt ja turvaliselt, palume laagriprogrammis osalejal
ja tema vanematel/eestkostjatel tutvuda Remniku Noortelaagri kodukorraga.
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nõus sh territooriumil objek de lmimine või pildistamine on lubatud juhtkonna eelneval
nõusolekul;
•

Kodukorra eiramise korral informeeritakse laagris osaleja vanemaid või hooldajaid ning
teatatakse neile rakendatud meetmetest. Kui laagris osaleja saadetakse enne laagrivahetuse
lõppu tagasi koju, siis tuusiku maksumust ei hüvitata;

•

Laagriprogrammis osaleja poolt materiaalse kahju tekitamisel hüvitab kahju lapsevanem või
hooldaja;

•

Ujumine ühe tunni jooksul peale söömist pole lubatud ega suplus soovitatav;

•

Vaikne tund on pärast lõunasööki ning mõeldud puhkamiseks ja uinakuks. Muud tegevused,
mis ei häiri vaikse tunni rahu, on lubatud vaid kokkuleppel personaliga;

•

Ars poolt määratud ravimid antakse meditsiinitöötaja kä e osalejad laagrisse saabumisel,
registreerimisel;

•

Külalised peavad ennast registreerima laagri pääslas ning teavitama oma tulekust rühmajuhtkasvatajat ja laagriprogrammis osalejat;

•

Turvalisuse ja ohutuse tagamiseks ning õigusrikkumiste ennetamiseks kohustub
laagriprogrammis osaleja e e näitama selleks määratud personalile oma ko ja kapi sisu,
samu teisi nõutavaid isiklikke asju;

•

Juhul, kui programmis osaleja lahkub enne laagrivahetuse lõppu, siis üldjuhul makstud raha
tuusiku eest ei tagastata;

•

Öörahu algab laagris kell 23:00. Hommikune äratus on kell 8:00.

ti

tt
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ti
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OLEN SÕBRALIK JA ABIVALMIS!

