Balti Olümpia jamboree ehk „Muistsed mängud“ 2015
Tuleval suvel leiab aset Balti jamboree Eesti skautidele ja gaididele juba ammu armsaks
saanud Tagametsas, kuhu lisaks eestlastele on oodatud lätlased ja leedukad ning
üllatuskülalised kaugemaltki Euroopast. Huvi on üles näidanud ka näiteks rootslaste,
sakslaste ja poolakate esindused.
Osalejaid oodatakse laagrisse ligi 700, alates 11. eluaastast ja inglise keele oskus tuleb
igati kasuks. Seega, kõik varakult seljakotti pakkima ja keeli harjutama, et suvel
rõõmsalt Tagametsas kohtuda!

AEG
Eellaager: 10.-13.07.2015
Laager: 14.-19.07.2015
Järellaager: 20.-22.07.2015
KOHT
Laagripaik on Tagametsa, mis asub Järvamaal Türi vallas
Rassi külas. Ööbimine toimub tähistaeva all telkides, taamal
maaliline jahiloss, kõrval vulisemas jõgi ning kohisemas mets.
Igapäevast ühistransporti Tagametsale ei käi, seega tuleb
transport organiseerida kas ise või kasutada laagri poolt
pakutavaid võimalusi, mille kohta saabub info kevadel.
PROGRAMM
Laagri teema on „Ancient Games" ehk muistsed mängud, mille kaudu õpivad osalejad
skautlikule meetodile omaselt ehk tegevuses osalemisega balti rahvaste ajaloo ja
traditsioonide kohta. Proovile saavad end panna nii tulevased olümpiasportlased, tulised
võitlejahinged kui ka rahulikumad tegelased.
EESTI KORRALDUSMEESKOND
Skautidel ja gaididel ning nende sõpradel, kel vanust üle 18 aasta, on võimalus
panustada korraldusmeeskonda saades seeläbi väärt kogemus laagri korraldamisel –
ehitamisel, söögivalmistamisel ja tegevuste läbiviimisel. Üheks meeskonda
kuulumise tingimuseks on osalemine ka eel- või järellaagris ning kõigil vabatahtlikel
tuleb täita vabatahtliku tegevuse leping. Kõikidelt, kes vastavad antud tingimusele,
neilt osavõtumaksu ei küsita. Teised, kes soovivad vähemal määral abistada ja võtta
osa laagriprogrammist, peavad maksma laagri kehtivast osavõtumaksust pool. Need,
kes saavad abistada ainult üksikutel päevadel, tuleb tasuda osavõtutasuna pool
päevarahast, mis on 5€. Kohapeal laagri osavõtutasu ühe päeva eest on
korraldusmeeskonna liikmele 10€.
Kasuta võimalust ja tule korraldusmeeskonda! Ära mõtle kaua, sest meeskonda saavad
75 kiiremat. Oma sooviavaldus koos oskuste kirjeldusega saada Mariale aadressil
maria.bulak@gmail.com hiljemalt 31.01.2015. Korraldusmeeskonna osavõtutasu
tasumise tähtaeg on 31.03.2015!

REGISTREERIMINE
Osaleja loetakse Balti jamboreele registreerituks, kui tema kohta on esitatud
laagri terviseankeet ja ESÜ/EGLi liikmeankeet ning tasutud aastamaks ja laagri
osavõtutasu. Liikmetele mõeldud soodustuse saamiseks tuleb esitada vajalikud
dokumendid soodustähtaja jooksul!
Palume lapsevanematel uurida oma skaudi- või gaidiüksuse juhilt, kas nende
üksus plaanib osaleda Balti jamboreel. Nädalane laager on pikk ning vabatahtlikud
juhid võivad vajada laagris osalemisel lastevanematelt lisatuge. Kõik lapsevanemad,
kes on valmis juhte korraldamisel kasvõi mõne päeva abistama, andke sellest palun
märku oma skaudi- või gaidijuhile.
ESÜ ja EGL liikmed saavad laagrisse eelregistreerida kasutades internetipõhist vormi
aadressil: http://goo.gl/forms/GycTo8TjDW.
Palume üksustel teatada oma kontaktisik, kes korraldab laagrisse registreerimist
aadressile registreerimine@skaut.ee. Saadame tema e-postile regulaarselt infot
eelregistreeritud osalejate kohta (osavõtutasude ja ankeetide laekumised jms).
Kohtade arv on piiratud ning osalema pääseb „kes-ees-see-sees“ meetodil.
Terviseankeet
Kõikidel osalejatel tuleb täita terviseankeet, mis on kättesaadav ESÜ, EGLi ja Balti
jamboree kodulehel. Ankeet on täidetava PDFi formaadis, mille saab oma arvutisse alla
laadida ja seejärel kohe ka digiallkirjastada ning edastada e-kirjaga (vt aadress allpool).
Palume terviseankeedile kindlasti lisada ka osaleja foto (digitaalselt täites saab pildi
ankeedile lisada klikates pildikastile ankeedi paremas nurgas või kui sinu arvutis ei
avane sealtkaudu kaustade akent, siis saad pildi lisada „copy-paste“ meetodil). Pilt ei
pea olema dokumendifoto, võib olla ka nutitelefoniga tehtud, kuid oluline on, et nägu
pole kaetud ja inimene fotol on selgelt äratuntav (võib olla ka mustvalge).
Paberil allkirjastatud ankeedid palume saata aadressile Eesti Skautide Ühing, PK 260,
Tallinn 10503 või digitaalselt allkirjastatuna aadressile registreerimine@skaut.ee.
OSAVÕTUTASU
Balti jamboreel osavõtutasud on kehtivad ESÜ ja EGLi aktiivsetele liikmetele1.
Osavõtutasu ühe liikme kohta on 120€, kuid varasematele registreerijatele kehtivad
soodustused!
NB! Osavõtutasu tasumine ei tähenda registreerimist! Osaleja loetakse üritusele
registreerituks, kui alltoodud perioodil on tema kohta esitatud laagri terviseankeet
ja ESÜ/EGLi liikmeankeet ning tasutud aastamaks ja laagri osavõtutasu.
Osavõtutasu 01.11.2014-31.03.2015
Kuni 31.03.2015 on osavõtutasu 60€ ühe liikme kohta.
Soodustuse saamiseks tuleb lisaks esitada nõutud dokumendid (aastamaks +
terviseankeet + reg.leht) hiljemalt 31.03.2015.

1 ESÜ või EGLi aktiivne liige on isik, kes on täitnud liikmeks astumise avalduse ning tasunud käesoleval
aastal liikmemaksu (aastamaks). Liikmeks astumise avaldus on ühekordne, kui oled selle varasemalt
täitnud, ei tule seda uuesti esitada.

Osavõtutasu 01.04.-31.05.2015
Alates 01.04.2015 kuni 31.05.2015 on osavõtutasu 90€ osaleja kohta.
Soodustuse saamiseks tuleb esitada lisaks nõutud dokumendid (aastamaks +
terviseankeet + reg.leht) hiljemalt 31.05.2015.
Osavõtutasu 01.06-15.06.2015
Alates 01.06.2015 ei kehti enam liikmetele soodustused ning osavõtutasu on 120€.
Laagrisse registreerimiseks tuleb esitada kõik nõutud dokumendid (aastamaks +
terviseankeet + reg.leht) hiljemalt 15.06.2015.
Laagrisse registreerimine lõpeb 15.06.2015. Laagrisse kohapeale dokumentide
toomisel lisandub täiendav registreerimistasu 5€.
NB! Rühmajuhid, kes tulevad laagrisse vähemalt kümne lapsega, osavõtutasu maksma ei
pea, kuid neil tuleb esitada kõik vajalikud dokumendid ning tasuda aastamaks. Juhtidel,
kellel rühma ei ole, on võimalus osaleda korraldusmeeskonnas.
Peresoodustused kehtivad perioodil 01.11.2014-31.03.2015
Samast leibkonnast teine osaleja tasub laagri eest 50€, kolmas osaleja 40€. Kui ühest
leibkonnast on rohkem kui kolm osalejat, on alates neljandast (sh) osalejast osavõtt
laagris tasuta. Peresoodustused ei kehti päevatasudele.
Peresoodustuse saamiseks peavad kõik osalejad olema registreeritud aktiivseks
liikmeks hiljemalt 31.03.2015.
Juhul, kui on vajalik soodustähtaega pikendada, tuleb maksegraafik eraldi kokku leppida
enne 31.03.2015 aadressil registreerimine@skaut.ee.
Laagri külastus/osalemine üksikutel päevadel
Kuni 31.03.2015 on üksikutel laagripäevadel osalemise päevatasu 10€/päev.
01.04.-31.05.2015 on üksikutel laagripäevadel osalemise päevatasu 15€/päev.
01.06-15.06.2015 on üksikutel laagripäevadel osalemise päevatasu 20€/päev.
ÜLEKANDED JA ARVED
Eesti Skautide Ühingu liikmetel palume laagri eest osavõtutasu kanda Eesti Skautide
Ühingu arveldusarvele SEB panka numbrile EE061010022074462008 kirjutades
selgituseks „Balti jamboree“ ning osaleja nime. Juhul, kui vajate ülekande
tegemiseks arvet, palun andke sellest teada eelregistreerimisvormil või aadressil
registreerimine@skaut.ee. (NB! Jälgi soodustähtaegu!)
Palume samale kontole ESÜ aastamakse mitte kanda! ESÜ konto
aastamaksude kandmiseks on EE581010022049447003.
Eesti Gaidide Liidu liikmetel palume laagri eest osavõtutasu kanda Eesti Gaidide Liidu
arveldusarvele Swedbank panka numbrile EE172200221011362422 kirjutades
selgituseks „Balti jamboree“ ning osaleja nime. Juhul, kui vajate ülekande
tegemiseks arvet, palun andke sellest teada eelregistreerimisvormil või aadressil
info@gaidid.ee.

OSAVÕTUTASU TAGASTAMINE
Juhul kui selgub, et ei ole võimalik laagris osaleda, aga on tasutud osavõtumaks, tuleb
sellest viivitamatult teada anda aadressil registreerimine@skaut.ee või info@gaidid.ee.
Teatades enne 15.04.2015, tagastame 100% tasutud osavõtumaksust samale kontole,
millelt laekus osavõtumaks ESÜ või EGLi kontole.
Teatades enne 15.05.2015 jääb korralduskulude katteks 10€ ning ülejäänud tasutud
osavõtutasu tagastame samale kontole, millelt laekus osavõtumaks ESÜ või EGLi
kontole.
Teatades enne 15.06.2015 jääb korralduskulude katteks 20€ ning ülejäänud tasutud
osavõtuasu tagastame samale kontole, millelt laekus osavõtumaks ESÜ või EGLi
kontole.
Teatades enne 01.07.2015 jääb korralduskulude katteks 30€ ning ülejäänud tasutud
osavõtuasu tagastame samale kontole, millelt laekus osavõtumaks ESÜ või EGLi
kontole.
Pärast 02.07.2015 ei ole meil võimalik tagastada laekunud osavõtutasu, sest oleme
teinud omapoolsed kulutused laagri osalejate arvu osas.
Lubatud on samaväärsete osalejate asendused.

MEESKOND
 Info – gaidijuht Mariliis Kolk, kommunikatsioon@gaidid.ee, +372 5271498.
 Laagripealik – skaudijuht Kristjan Kruus, kristjank@skaut.ee, +372 5251531.
 Laagripealiku parem käsi – gaidijuht Maria Bulak, maria.bulak@gmail.com, +372
53542577.
 Programm – skaudijuht Sander Lillemäe, sanderlillemae@gmail.com, +372
56983085.

Laagri info Facebookis:
https://www.facebook.com/BalticJamboree2015

