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Kodukord 
 

 

Lastele: 

 Laagris viibijad on kohustatud täitma kodukorda, päevakava ja  

treenerite-õpetajate korraldusi. 

 Laagrist tohib lahkuda ainult treener-õpetaja loal või koos treener-

õpetajaga.  

 Raha ja väärtesemed on osalejal laagris kaasas omal vastutusel. 

Isiklike asjade eest laagri juhtkond ei vastuta, samas teeb kõik 

turvalisuse tagamiseks. 

 Jõua täpselt üritustele. 

 Osaleja on laagris abivalmis, sõbralik ja aus. 

 Veekogu ääres tuleb täita treener-õpetaja korraldusi. Ujuma 

minnakse koos, kui keegi soovib üksinda ujuma minna ja tal on 

selleks vanemate kirjalik luba olemas, siis teavitada enne ujuma 

minemist ja ujumast naastes treener-õpetajat. 

 Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel teavitada laagri 

personali ja koguneda instrueerimisel kokkulepitud kohta. 

 Laagri sisekorraeeskirjadest mitte kinnipidamisel võetakse 

lapsevanemaga ühendust. 

 Laagris osaleval lapsel peab laagri alguseks (6.08.2017.a) olema 

esitatud registreerimisleht (e-mailiga digitaalselt allkirjastatud 

kossuklubi@hotmail.com või saata-tuua Veski 18a Nõo Tartumaa 

61601). Osalustasu peab olema tasutud (saab maksta ka kohapeal, 

sularahas). 

 Kaasas  peavad olema: hügieenivahendid, terviseseisundist tulenevalt 

vajaminevad ravimid, ujumisriided, vahetusriided, spordijalatsid. 

 Lapse haigestumise korral tagab laager esmaabi ja teavitab sellest 

lapsevanemat. Vajadusel haigestunud noor toimetatakse olenevalt 

noore terviseseisundist koju (vanemate eemalviibimisel nende 

määratud hooldaja juurde) või tervishoiuasutusse. 

 Alkoholi, tubakatoodete, narkootiliste ainete või muude 

psühhotroopsete ainete omamine ja kasutamine laagris on keelatud. 

 Laagris on keelatud külm-ja tulirelvade omamine ja kasutamine. 

 Toast lahkudes kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud, 

elektrivalgustus välja lülitatud. 

 Materiaalse kahju tekitamisel tasub kahju laagrile või kahju saanud 

laagist osavõtjale kahju tekitaja isiklikult,  lapsevanem või hooldaja. 
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 Pärast söömist on ühe tunni jooksul ujumine keelatud!  

 Kui on mure, siis räägi treener-õpetajaga! 

 Puhketund on ette nähtud puhkuseks ja soovijatele uinakuks. Sel 

ajal ei ole lubatud müra tekitamine ja ringijooksmine.  

 Enda järel peab hoidma puhtust, prügi visatakse selleks ettenähtud 

kohta. Oma tuba ja voodi tuleb korras hoida, isiklikud esemed, kotid 

ja riided hoida kappides ning riiulitel. 

 Öörahu 22.30 – 07.45  

 Kui osaleja lahkub laagrist enne laagrivahetuse lõppu makstud raha 

ei tagastata. 

 Kui osaleja rikub laagri reegleid, on vägivaldne või ohtlik teistele 

laagrilistele või rikub reegleid mõnel muul viisil, siis on lapsevanemal 

või lapse eestkostjal kohustus tulla lapsele järgi 24 tunni jooksul 

ajast, mil talle sellest teada anti.  

 Arsti poolt määratud ravimid tuleb anda treener-õpetaja kätte.  

 Nutiseadmete ja telefonide jaoks on laagris aega 2 tundi päevas. Üks 

tund hommikul peale sööki 9.00-10.00 ja teine tund õhtul peale 

õhtusööki kell 19.30-20.30. Sellel ajal saab ka lapsele helistada. Muul 

ajal on telefon treener-õpetajate ruumis. Pakilste küsimuste korral 

helitada treeneritele, kellel on telefon alati läheduses. 

 OLE SÕBRALIK JA ABIVALMIS! 

Treener-õpetajale: 

 Koostab hooalealustele lastele-noortele tegevuskava. 

 Selgitab laagris osalejatel tuleohutuse, tervisekaitse, veekogude juures 

viibimise ja muudes ohtlikkes olukordades olemise nõudeid. 

 Teavitab lastevanemaid eriolukordadest. 

 Suhtub lastesse hoolitsevalt ja pedagoogiliselt.  

 Laagripersonal tagab laagris distsipliini ja korra ning peab tarvitama 

vastavaid meetmeid sel otstarbel. 

Lapsevanemale: 

 Lapsevanem teavitab laagri alguses kasvatajaid lapse allergiatest, 

erivajadustest toidu suhtes ja muust olulisest, mis tema last 

puudutab. 

 Kui lapsevanem otsustab lapse laagrisoleku ajutiselt või lõplikult 

katkstada, tuleb sellest treener-õpetajat teavitada. 

 Kui lubate oma lapsel ilma treener-õpetajata ujuma minna, siis 

teavitada sellest kirjalikult laagri personali. 

 



 


