
LAAGRI KODUKORD 

• laagris osalejad on kohustatud täitma kodukorda, päevakava, juhataja ja kasvataja 

korraldusi;  

• laagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või kasvataja teadmisel 

koos lapsevanemaga; 

 • ujumine ja randa minek toimub laagris ainult kasvataja loal; 

 • matkal ja veekogu juures viibides tuleb täita kasvataja nõudeid;  

• iga laps toob sööklas ise oma toidunõud nõudepesusse; toitu tõstetakse ette nii palju, kui 

soovitakse ära süüa;  

• siesta (puhketund kell 13.30-15.00) on ette nähtud puhkuseks ja soovijatele uinakuks. Sel 

ajal on soovitatav viibida tubades, müra tekitamine ja ringijooksmine on keelatud; 

 • tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest koheselt informeerida 

kasvatajaid ja personali ning koguneda lipuväljakule; 

 • magamisruumidest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning 

elektrivalgustus välja lülitatud; 

• alkoholi, tubakatoodete, mõjuainete laagrisse toomine, omamine ja tarbimine on rangelt 

keelatud;  

 

• mobiiltelefoni kasutamise kord lepitakse lapsevanemate, laste ja kasvatajate vahel eelnevalt 

kokku. Laagri personal ei vastuta kaotatud või rikutud telefonide eest; 

 • isiklike asjade eest laager  ei vastuta, samas püüab teha kõik turvalisuse tagamiseks; 

 • materiaalse kahju tekitamisel hüvitab kahju tekitaja; 

 • kui on mure, siis räägi kindlasti kasvatajaga;  

• kõrvalistel isikutel on laagri territooriumil viibimine keelatud;  

• külastajal tuleb registreeruda, teatades kasvatajale või juhatajale; 

 • öörahu laagris on 23.00–8.15 ning vaikne aeg (siesta) 13.30-15.00; 

 • kodukorra eiramisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning vajadusel 

saadetakse laps või noor enne laagrivahetuse lõppu koju.  

• juhul, kui laps peab laagrist lahkuma enne laagri lõppu, tuusiku hinna osas tasaarveldust ei 

teostata. 

Sinu abi puhtuse ja korra hoidmisel: 

• hoia puhtust WC-des, dušširuumides, tubades ning sööklas; 

 

 • kottide lahtipakkimisel jäta osa asju kotti ja võta sealt riideid vastavalt vajadusele; 

 

 • jalatsid hoia voodi all ning must pesu pane eraldi kotti; 

 

 • üks rätik olgu pesemise, teine ujumise tarbeks; 

 • rannariideid ja teisi märjaks saanud esemeid tuleb kuivatada pesunööril; 



 • määrdunud riiete kotti võib panna ainult kuivi riideid; 

 • enne magama minekut käi kindlasti duši all, magad paremini, kui duši all käid vahetult enne 

voodisse heitmist – soe vesi lõõgastab ning peseb maha päevase tolmu ja mustuse; 

 • igapäevaselt korista tuba, pühi põrand, tühjenda prügikast, hoia korras voodi ning kapp. 

Kasvatajal ning juhatajal on õigus tuba kontrollida;  

• hoia laagriterritoorium korras ja puhas.  

OLE SÕBRALIK JA HEATUJULINE! 

ON VÄGA TORE, KUI SA AITAD JA TOETAD NEID LAPSI, KES ON LAAGRIS 

ESIMEST KORDA! 

Toredat laagrit!  


