RUHNU MUUSIKALAAGER

"Hääl - rohkete võimaluste instrument"
Toimumisaeg: 15.-21. juuni 2020.a.
Vanusegrupp: 15-17 aastased lapsed
Grupi suurus : 12 last

Hind 350 eurot, mis sisaldab:
• laevapiletid Pärnu-Ruhnu-Pärnu
• jalgratta ülevedu
• majutus 7 ööd
• toitlustus, neli korda päevas : hommiku-, lõuna- õhtusöök, õhtuoode ja
virgutusamps
• tunnid kaks korda päevas, kokku umbes 4 akadeemilist tundi (hommikul ja õhtul)
• vabaaja sisutus koos juhendajatega
• kontsert ja lõpupidu

Muusikaõpetajad: Kristi Mürk ja Riina Trumm
Külalaline: Helin-Mari Arder
Vaba aja juhendajad: Johannes Halberg ja Marten Riisenberg
Korraldajad: Jane Jaanus ja Luise-Maria Jõers
Muusikalaagri vastutaja: Luise-Maria Jõers

MAJUTUS
Majutus on majas, kus on 4 tuba ja kokku 12 voodikohta.
Tüdrukud ja poisid jaotatakse ealdi tubadesse, kui on varem tuttavad siis
arvestame sellega majutuse juures (registreerimisel märkida selgitusse).
Majas on saun, köök, 2 duširuumi, 2 tualetti ja maja ümber suur aed.
Öörahu kell 22:00

Toitlustus toimub Liise talus, kuhu on jalgrattaga umbes 5 minutit sõita.
Koolitöö toimub Ruhnu Põhikooli ruumides.
SISEKORRA EESKIRJAD
laps peab järgima päevakava
kuulama õpetajaid ja juhendajaid
murede korral rääkima õpetaja või juhandajaga
hoidma tuba, maja ja maja ümbrust korras
sõnakuulmatuse korral võetakse ühendust vanematega
kui laps tekitab materiaalset kahju, hüvitab selle vanem
alkoholi ja uimastite tarvitamine keelatud
lemmikloomad ei ole lubatud
MIDA KAASA VÕTTA
võimalusel jalgrattas (registreerimisel märkida, kas ratas on olemas)
pesemisvahendid, saunalina ja käterätik
jalanõud (sise-, spordi- matka)
soojad riided ja vihmakeep
spordi- ja matkamisriided
ujumisriided
joogamatt / võimlemismatt
taskuraha
kui laps ei kannata meresõitu siis reisipastillid
isikut tõendav dokument

KUIDAS TULLA
Laev Runö väljub Pärnu sadamast, sadama aadress on Kalda tee 2 kai, mis asub vana silla
juures.
Kiirkatamaraan Runö sõidab 3 h
Runö väljub sadamast 15.juuni kell 16:00(Ruhnu sadamasse tuleme bussiga vastu)
Laste nimed oleme laeva peale andnud ühise nimekirjana.
Laps peab esitama isikut tõendava dokumendi ja kui on jalgratas kaasas, siis selle
registreerima ning andma laeva meeskonna kätte.
REGISTREERIMINE
Registreerimine : luise@ruhnu.ee
Palun märkida registreerimisel:
lapse täisnimi
lapse vanus
jalgratta olemasolu
kirjuta, kas oled varem laulnud kooris või õppinud/õpid laulmist
toitumis erisused (laktoosi - või gluteeni talumatus, allergia, ei söö liha jne)
juhul, kui sõber/sõbranna registreerib ka laagrisse, märgi ka see ära

KONTAKTID
Jane Jaanus tel 58504203
Luise-Maria Jõers tel 5208756
luise@ruhnu.ee
liisetalu.ee

