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      SUVELAAGER 2016 

28.06 – 1.07 Kolga Koolis 

 Laagri korraldab vk Budokan – Budokool 

Budokooli suvelaager on mõeldud kõikidele võitluskunstihuvilistele  lastele ja noortele,  

alates 8. eluaastast . Osalemissoovi kinnitab klubi / saali treener. 

Laager toimub Kolga koolis. Ööbimine oma magamiskoti ja magamisalusega klassiruumides. Treeningud 

toimuvad kooli võimlas, hoovis, metsas. Toitlustamine kooli sööklas 3 korda päevas. Pesemine koolimajas. 

Treeningud viivad läbi Budokooli õpetajad. Toimuvad loengud, spordivõistlused, jututoad ja õpitoad.  

Laager algab 28.06  kell 11.00 Kolgal. Laager lõpeb 1.07 kell 17.00 Kolgal. Bussiga - Laager algab 

kogunemisega Kalamaja Põhikooli (Vabriku 18) parklas 28.06 kell 10.00. Sealt viib meid buss Kolgale. 

Buss tagasi Kalamaja kooli parklas orienteeruvalt 18.00 

 

Treeningriietus on kimono. Lisaks kaasa sportlikud riided, tossud, müts, plätud, ujumisriided, 

magamisalus, magamiskott, hügieenitarbed, vihmakeep, vajadusel ravimid! 

Laagri maksumus on 85 eurot (sisaldab ööbimist koolimajas, toitlustamist 3 x päevas, treeninguid, 

loenguid, bussitransporti  Kalamaja – Kolga, Kolga - Kalamaja.) 

Täpsem info ja registreerumine oma treeneri juures hiljemalt 1. juuni  2016. Registreerumisel palume tasuda 

registreerumistasu 20 eurot. Registreerumistasu arvestatakse hiljem laagri kogumaksumusest maha. Laagri 

maksumus palume tasuda sularahas hiljemalt 28.06 hommikul väljasõidul. Lapse mitteilmumise korral 

registreerumistasu ei tagastata (v.a. arstitõendi alusel). Registreerumise lehe palume tagastada ettemaksuga oma 

lapse treenerile. Täpsem info saadetakse e-postiga kõikidele registreerunutele. Info oma klubi treenerilt või   

www.budokan.ee  Kui kasutate linnalaagri registreerumise lehte, siis seda eraldi täita ei ole vaja ! 

 

LINNALAAGER 6,7,8  juuni 2016 

6, 7 juuni treeningud Kalamaja Põhikoolis 11.00 – 13.00 

8 .juuni seikluspargi külastus kell 11.00 

Linnalaagri maksumus 20 eurot, üksik päev 8 eurot 

 

Laagrite kogumaksumus (suvelaager ja linnalaager) on 95 eurot. 
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Kolga Budokooli suvelaagri ja linnalaagri  2016 registreerumise leht: 

Olen nõus, et minu laps_________________________________________________________ võtab osa:  

- Kolgal toimuvast Budokooli suvelaagrist 28.juuni  – 1.juuli    jah                    ei    

 

- Budokooli linnalaagrist 6,7,8  juuni  jah                    ei    

 

Olen tasunud 20 eurot registreerumistasu, mis arvestatakse maha üldmaksumusest.  

Olen teadlik, et kõik küsimused ja eritingimused räägitakse läbi oma lapse treeneriga. 

 

Vanema ees- ja perenimi: _________________________________________________________________ 

Kontakttelefon ______________________________  e-post___________________________________ . 

 

____________________________ 2016    allkiri:___________________________________________ . 

 

Terviseprobleemid, mida peaksime teadma,  palume kirjutada registreerumise lehele. 


