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TUKSI SUVELAAGER 2019 
 

2019. aastal toimub laager 22.07 – 02.08.2019 

Laagris on eelnevatel aastatel olnud lapsi nii Eestist (Tallinnast, Haapsalust ja Tartust) kui ka 
Soomest, Venemaalt, Norrast ja USA-st. Tuksi spordibaasis on head võimalused nii 
sportmängudeks kui ka vehklemiseks, sest sealne spordisaal on varustatud 
vehklemisaparatuuriga. 

NB! kella 14:00 ja 15:00 treeningutes osalevatele noortele on laager eeskätt üldkehalise 
ettevalmistuse suunitlusega ning saalis vehklemist neile reeglina ei toimu. 

Spordibaas asub suhteliselt lähedal rannale (paar kilomeetrit), mis võimaldab treenida ka 
rannas või seal lihtsalt puhata (laupäev-pühapäev). 

Vehklemisklubist Tallinna Mõõk osaleb laagris sõltuvalt võimalustest 4-5 treenerit, mis 
peaks tagama kõikidele lastele piisava tähelepanu, et ka meie kõige pisemad saaksid laagrist 
positiivse elamuse. 

Orienteeruv päevakava E-R: 

Äratus – iseseisev äratus  

Hommikuvõimlemine – 08:00 – 08:45 

Hommikusöök – 09:00 – 09:30 

Lõunane treening – 10:30 – 13:00 (noortel lühem või väiksema intensiivsusega) 

Lõunasöök – 14:00 – 15:00 

Vaba aeg/“vaikne tund“ – 15:00 – 16:15 

Laagri mängud (korvpall, jalgpall, elopall jne.) – 16:30 – 18:00 

Õhtusöök – 18:30 – 19:30 

Õhtused üritused (esinemised/etteasted) – 20:00 – 21:00 

Öörahu – 23:00 – 07:00 



   

 
 
Ed. Vilde 71  Tel. 
56452775  
12912 Tallinn  E-post: juhan.salm@vehklemine.ee 
Eesti  www.vehklemine.ee 

2019. aastal sai Tallinna Mõõk broneerida oma noorsportlastele 60 kohta. 

Laagri maksumus:  

11 täispäeva 205 € (Igas toas on TV, WC ja dush) 

Välisriikide elanikele (alaliselt Eestis mitte elavatele noortele) ja täiskasvanutele: 247 € 
(neid ei toeta Eesti Noorsootöö Keskus). 

• Laagrivahetuse hind kehtib ainult terve vahetuse kohta. 
• Laagrist eemaloldud päevad või osa päevast ei kuulu tasaarveldamisele. 

Laagri algus: 22.07.2019 kell 12:00        Laagri Lõpp: 02.08.2019 kell 10:30 

Tuksi spordibaasiga saab lähemalt tutvuda http://www.spordibaasid.ee/  

NB! Transport  

•  Iseseisvalt 
•  Klubi tellitud bussiga (Laagri hinnale lisandub 13€ lapse kohta ühel suunal). Kuu enne 

laagrit anname täpsemat infot väljumiste kohta. Bussis on piiratud arv kohti – 
registreerimine vastavalt laekunud sooviavaldustele. 

Broneerimine:  

1. Täita laagrist osavõtu avaldus ja tuua klubisse; 
2. Vastavalt saabunud avaldustele (!) väljastame broneeringu ettemaksuarved (20% 

laagri tasust); 
3. Broneeringutasu ja osalemisavalduse laekumisel on koht broneeritud (ilma 

avalduseta tehtud broneeringumakseid kahjuks ei saa arvestada – vajame ka 
avaldust). 

Ülejäänud summa peab olema makstud hiljemalt 1  kuu enne laagrivahetuse algust (22. 
juuniks)! Vastasel korral kaotab broneering kehtivuse ja broneeringutasu tagastamisele 
ei kuulu. 

 

 

 

http://www.spordibaasid.ee/
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Vehklemisklubi Tallinna Mõõk noorterühmaga Tuksi suvelaagrist osavõtu sooviavaldus 
22.07.2019-02.08.2019 

 
LAAGRI HIND: 

 205€ lapse kohta 
  247€ Alaliselt Eestis mitte elav noor või täiskasvanu 

 
Transport laagrisse ja tagasi 
 

 Soovime laagrisse minna ja lahkuda iseseisvalt  
 Soovime Vehklemissaal – Tuksi spordibaas sõiduks kasutada klubi poolt 

tellitavat bussi ning tasume selle eest laagri maksumusele lisaks 13€ inimese 
kohta 

 Soovime Tuksi spordibaas - vehklemissaal sõiduks kasutada klubi poolt 
tellitavat bussi ning tasume selle eest laagri maksumusele lisaks 13€ inimese 
kohta 

 
Laagris osaleja(d)  
1. Nimi  
Sünniaeg  
Telefon  
2. Nimi  
Sünniaeg  
Telefon  

 
Lapsevanem 
Nimi  
Telefon  
E-posti aadress  

 
Informatsioon lapse kohta, mida treener võiks/peaks teadma (allergiad, traumad, haigused jne) 

 
 

 

 
LAAGRI MAKSUMUS KOOS TRANSPORDIGA    EUROT 

 
Kinnitan, et avalduses esitatud andmed on õiged: 
Lapsevanema nimi Allkiri (avalduse võib allkirjastada ka digitaalselt) Kuupäev 
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