Balti Jamboree 2015 Infokiri nr 3
Eestikeelne info gaidide kodulehel:
http://gaidid.ee/content/balticjamboreeancientgames
FB leht:
https://www.facebook.com/BalticJamboree2015
FB üritus:
https://www.facebook.com/events/313478432166145/
Ingliskeelne koduleht:
http://balticjamboree2015.ee
Laagrini on jäänud täpselt nädal ning on aeg mõned asjad veel viimseni selgeks teha ja meelde
tuletada.
ALLLAAGRID
Osalejad on jaotatud kuude alllaagrisse,
igas alllaagris umbes 85 inimest. Alllaagrite juhid
on Eestist, Lätist ja Leedust. Lisaks on korraldajate alllaager (IST + Eesti korraldajad) ning
eraldi on lastehoid korraldajate väikelastele. Siin on välja toodud lõplik üksuste jaotus.
Igal alllaagril on ka oma värv ning võimaluse korral võtta kaasa riideid, mis oleksid sinu
alllaagri värvi.
Korraldusmeeskond ja IST
Juht: Aet Raudsep,
Lastehoid:
Juht: Terje Vandmann,
Vanemad:
Taara  must
Juht: Merili Laul, 
merili.laul@gmail.com
, (372) 5567 5169
Üksused: PSGM, Läti 230, Vaeküla, Rakvere, Leedu Jonas, Leedu Ruta, Soome Petri, Soome
Vantaan Topi

Mārtiņi  valge
Juht: Pēteris Reinkops, 
peteris.reinkops@gmail.com
, (371) 29736084
Üksused: Klooga, Põhjala, Noored Kotkad, Narva, Läti 178, Leedu Remigijus, Leedu Šarunas,
Soome 1 Ritva
Vejas  roheline
Juht: Lukas Kornelijus Vaičiakas, 
vaiciakas@gmail.com
, (370) 622 79237
Üksused: Kuristiku, Metsalised, Okaskannel, Soome 4 Suvi, Läti 4, Leedu Ignotas, Leedu
Kestutis, Soome Vantaan Pinja, Hong Kong
Nooremad:
Uku  sinine
Juht: Margaret Matisen, 
margaret.matisen@gmail.com
, (372) 55686631
Üksused: TSGM, Tondisalu, Ökoskaudid, Soome Vantaan Thomas, Soome 3 Heidi, Läti 110,
Leedu Janina
Usini  punane
Juht: Anna Kalnina, 
annakanna.kalnina@gmail.com
, (371) 26261846
Üksused: Siilid, Noarootsi, Lilleküla, Läti 247, Ungari poisid, Soome Jenny, Leedu Audrone,
Leedu Justina, Kodutütred
Milda  kollane
Juht: Agnė Dambruskautė, 
agned.1995@gmail.com
, (370)62382537
Üksused: Saturn, Tartumaa gaidid, Läti 168, Leedu Gabija, Leedu Austeja, Soome 5 Ville,
Tormilind, Ungari tüdrukud, VälisEesti
TRANSPORT
Kui sa endiselt ei tea, kuidas laagrisse saada ning sulle pole transporti organiseeritud, siis on
kõige lihtsam tulla Tallinnast või Viljandist Tagametsa rongiga ning väljuda Türi peatuses. Sama
skeemi järgi saab ka teistest suurematest linnadest bussi peale. Türilt edasi saame vastu saata
auto, kuid selleks tuleb kindlasti enda tulekust täpselt teada anda Mariliisile
mariliiskolk@gmail.com
või +372 56237330.
Rongiaegu saab vaadata siit: 
http://www.elron.ee
Asukoht Google Mapsis: 
https://goo.gl/maps/QAdwY
SAABUMINE
Laagrisse võetakse vastu ja registreeritakse ainult terved üksused korraga, seega on soovitatav
saabuda kõik koos. Laagri parklas võtab üksused vastu turvameeskond, kes annab juhised
edasiseks tegutsemiseks. Saabujad juhatatakse nende alllaagrisse, kuhu nad saavad panna
oma asjad ning tehakse laagrialal ekskursioon, seejärel toimub registreerimine ja saadakse
vajalikud materjalid. Ka hilisemad saabujad peavad tulema registreerima koos enda grupi juhiga
ning hilinejatest tuleb kindlasti infosse kohe teada anda.

NB! 
Grupijuhid peavad ette valmistama saabumiseks nimekirja inimestest, kes on nende grupis
reaalselt kohale tulnud, et see siis hiljem infos kooskõlastada. Nimekiri peab sisaldama
vähemalt inimeste nimesid ja sünniaegu.
Üksinda saabuvad ISTd ning teised korraldustiimi liikmed peavad samuti end kõigepealt
infotelgis registreerima. Sealt saadakse ka edasine info tööülesannetega.
LAUL
Valmis on saanud laagri laul, mille sõnad ja viisi on kirjutanud Veeda Kala.
Kuulatavaadataselgeks õppida saab siin: h
ttp://balticjamboree2015.ee/song/

TELEFONIDE KASUTAMINE JA LAADIMINE
Mobiiltelefonilevi on Tagametsas vilets. Laagri ajal on Tagametsas koos väga palju inimesi ning
kui kõik pidevalt helistada püüavad, koormatakse ka see vähene olemasolev võrk üle, mistõttu
niisama lobisemiseks ja interneti kasutamiseks me laagri ajal kokkuleppeliselt telefone ei
kasuta, vaid ainult tõsisel vajadusel. Nutiseadmeid saavad laagris laadida ainult juhid.
Väärtasjade valvet me sealjuures aga tagada ei saa ning igaüks vastutab oma asjade eest ise.
Arvestama peab samuti sellega, et laadimiskohti on piiratud arv.

VARUSTUS
Isiklik varustus:
➔ Telk
➔ Magamiskott + alus
➔ Riided iga ilma jaoks (võib tulla vihma, õhtul võib olla külm ja päeval palju päikest)
➔ Peakate
➔ Kaelarätt
➔ Vorm
➔ Toidunõud (kauss, tass, lusikas, nuga, kahvel) + joogipudel
➔ Ujumisriided
➔ Saunalina + käterätik
➔ Hügieenitarbed (seep, hambahari ja pasta, šampoon)
➔ Laulikud + muusikariistad võimalusel
➔ Taskulamp + lisapatareid/laetud aku
➔ Taskunuga
➔ Taskuraha
➔ Käekell (mobiili asemel)
➔ Päikesekreem
➔ Sääsetõrjevahend
➔ Plaastrid
➔ Kirjutusvahend

Üksuse varustus (eestlastele kohustuslik, välismaalastele vabatahtlik)

➔
➔
➔
➔
➔

Varikatus/telk üksuse varustuse jaoks
Kirves
Käsisaag
Labidas
Esmaabitarvete komplekt

PROGRAMM

Detailsed päevagraafikud tulevad laagris kohapeal iga päev jooksvalt alllaagritesse
infotahvlitele.
MEESKOND
Info – gaidijuht Mariliis Kolk, mariliiskolk@gmail.com, +372 56237330.
Laagripealik – skaudijuht Kristjan Kruus, kristjank@skaut.ee
Laagripealiku parem käsi – gaidijuht Maria Bulak, maria.bulak@gmail.com
Programm – skaudijuht Jonne Viinamägi, jonne.viinamagi@gmail.com

LAAGRIALA

