
Tartu loodusmaja matkaringi matkalaager toimub 21.-22.APRILL 2017 
 
Matkalaager toimub Palupõhja Looduskoolis http://www.palupohja.ee/et. 

Matkalaagrit korraldab Tartu loodusmaja, laagrijuht on Gedy Siimenson (56466887, 

gedy.siimenson@teec.ee). 

 

Osalustasu – 10 eurot (tuuasularahas). Osalustasu kasutatakse Palupõhja looduskooli köögi kasutamise 

rendiks, trandpordiks ja ühiseks matkatoiduks. 

 

Kaasa võtta TÄIDETUD REGISTREERIMISVORM, magamiskott, isiklikud hügieenitarbed, 

käterätt, soojad ning lörtsi- ja tuulekindlad riided, matkasaapad, müts, villased sokid, isiklik 

joogipudel või termos, snäkk matkale, soovi korral paar grillvorsti või vahukommi lõkkeõhtuks. 
Riietuse valikul arvestada sellega, et suur osa laagri ajast viibitakse õues. Ööbimine toimub Palupõhja 

looduskooli õuel telkides. Toit valmib ühistöö tulemusena loodusmaja köögis. 

 

Laagrisse sõidetakse 3 sõiduautoga: õp .... auto ja 2 vabatahtliku lapsevanema autoga.  

Ootame vabatahtlikke lapsevanemaid teavitama oma võimalusest lapsi sõidutada laagrijuhile! 

Laagrilised võetakse autode peale ... kooli eest reedel, 21.aprillil kell 12:30. Tagasi Tartusse (...kooli 

ette) jõutakse 22.aprillil kell 13:00.                                            

 

Teadmiseks lapsevanemale ja õpilasele: 

 Loodusmaja laagrites tuleb järgida laagri reegleid, õpetajate korraldusi ja üldtunnustatud 

käitumisnorme. Kui laps ei allu laagri korrale, siis tuleb lapsevanemal oma laps koju viia.  

 Laagrisse ei tohi saata haiget last. Kui laps laagris haigestub, kutsutakse talle vanemad järele. 

Laagris tekkinud tervise- ja käitumisprobleemidest on õpetajad kohustatud informeerima 

lapsevanemat. 

 Lapse ravimite tarvitamise vajadusest (nt. allergiaravimid) ja toiduerisustest (laktoositalumatus 

jm) tuleb eelnevalt teavitada laagrijuhti ja vajalikud ravimid lapsele laagrisse kaasa anda. 

 Kui õpilasel puudub magamiskott, siis tuleb sellest teavitada laagrijuhti. Sel juhul võtame 

kasutusele Tartu loodusmaja magamiskoti. 

 Kõigile laagrisse tulnud õpilastele on kohapeal toimuvad tegevused kohustuslikud. 

 
Laagrikava: 

21.aprill (reede) 

12:30 start ..kooli eest 

13:30 saabumine Palupõhja looduskooli, majutamine, asjade lahti pakkimine 

14:15-17:00 jalgsimatka marsruudi läbimine  (matkale snäkk ja jook ise kaasa võtta!)   

17:00 ühine õhtusöögi valmistamine ja lõkke tegemine (erinevad toimkonnad) 

18:00 ühine õhtusöök ja enda järgi koristamine 

18:30 laagrimängude mängimine ja matkatarkuste omandamine ühise õppimise tulemusena 

20:30 matkaja öörännak (orienteerumine punktiülesannetega, pealambid toob Tartu loodusmaja) 

21:30 võimalus lõkke kohal vorsti või vahukommi keerutada ja laagrijutte rääkida 

23:00 öörahu 

22.aprill (laupäev) 

8:00-9:00 äratus ja hommikusöök 

9:00-10:30 jalgsimatka  teise marsruudi läbimine  

11:00 snäkk, laagripaiga korrastamine, laagri kokkuvõtte tegemine 
12:00 start Tartu poole 

13:00 jõudmine ....kooli ette 

 

 

 

 

http://www.palupohja.ee/et


 

 

 

LAAGRI REGISTREERIMISVORM 
 

Õpilase nimi, vanus, telefon……………………………………………………………………………… 

 

 

Olen kehtestatud nõuetest teadlik ja tutvustanud neid ka oma lapsele: 

 

Lapsevanema nimi……………………………………………………………………………………. 

                                             

Lapsevanema telefon…………………………………………………………………………………..    

 

Lapsevanema allkiri:………………………………………………………………………………….. 

 

Kuupäev………………………………………………………………………………………………. 

 
Palume pöördele märkida lapse ravimite tarvitamise vajadusest või muudest tekkida võivatest probleemidest 

( näit. tugev allergia  jm.) 


