
Karepa laagri meelespea!

Tallinna Kanutiaia Noortemaja laager Karepal
14.08.2016 – 20.08.2016 Karepal

Väljasõit  Karepa laagrisse tellitud bussiga pühapäeval, 14. augustil 2016 kell 10.00 Aia tn. 12
(Kanutiaia Noortemaja eest, kohal olla kell 9.45). Laagrisse jõuame kell 12.00. Palume kaasa
võtta bussiraha edasi-tagasi 15 eurot.

Esimene päev algab lõunasöögiga ja viimane lõpeb hommikusöögiga.

Tagasisõit algab laupäeval, 20. augustil 2016 kell 12.00, saabumine linna u. kell 14.00 Aia tn. 12
(Kanutiaia Noortemaja ette).

Mida laagrisse kaasa võtta ja muu oluline info:

 riided sooja, natuke külmema ja igaks juhuks ka vihmase ilma puhuks (ilmataadiga on
küll kokku lepitud, et vihma meie laagri ajal ei saja);

 vähemalt kaks paari jalatseid;
 ujumisriided, päikesekreem, päikesekaitseks müts/rätt;
 treeningriided (milles on Sul hea ja mugav olla, ennast vabalt liigutada);
 hügieenitarbed  (hambapasta-  ja  hari,  seep,  šampoon  jm.  vajalik);  saunalina.  

NB! Voodiriided – linad, padjapüür ja väike käterätik on kohapeal.
 riided ja muu vajaminev,  millest  oleks võimalik kokku seada teemaõhtute  programme

(kostüümid, parukad jne);
 soovi korral CD-d lemmikmuusikaga, et saaks õhtuti oma lemmikute järgi tantsida, kaasa

võib võtta ka oma maki (näiteks ka PLAYBACK muusika);
 kaisuloom koduigatsuse peletamiseks; taskulamp
 natuke taskuraha (kohapeal on avatud puhvet);
 kõik  vajalik  kraam,  milleta  lihtsalt  ei  ole  võimalik  7 päeva  hakkama saada -  näiteks

mängukaardid, lauamängud jne;
 sääsetõrjevahendid; allergia korral kaasa ravimid;
 koju  jätta  igasugune  väärtuslik  kraam  (kallid  telefonid  ja  kellad,  ehted,  pisikesed

asjakesed, mis on kerged kaduma jne.)

NB! Laagri teemaõhtud on järgnevad, järjekord võib muutuda seoses ilmastikuoludega:
„Laagriliseks pühitsemise õhtu“, „Lennukad leiutajad“, „Kuulsuste gala ja payback“, 
„Kollide ja nõidade kokkutulek“, „Karepa krahvinna ja krahv“, „Lõkkeõhtu“. Sellega 
seoses
palume võimaluse korral kaasa võtta teemaõhtuks sobivaid kostüümielemente, näiteks 
parukad, ninad, näovärvid, lemmikmuusika (ei pea igaks õhtuks kostüüm olema). Kaasa 
palume võtta ka paar riideeset, mida enam ei kasutata (püksid, kampsun, mantel, seelik 
jne.), et sellele vajadusel „uus elu“ anda.

KINDLASTI PAKKIDA KAASA HEA TUJU JA POSITIIVNE MÕTLEMINE! 



Kõikide last puudutavate murede, probleemide ja küsimustega saab laagri ajal pöörduda -  
Andres Kask, tel. 52 89 631; andres.kask@kanuti.tln.edu.ee; Meelis Sekk tel. 5 66 01 887 
meelis.sekk@kanuti.tln.edu.ee 

Kohtumiseni!
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