
 
 VK PIRUETT LAAGRITE KODUKORD:  

1. Laagris osalejad on kohustatud täitma kodukorda, päevakava, juhataja ja treener-kasvataja 
korraldusi. 

2. Territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos treener-kasvatajaga või treener-kasvataja 
teadmisel koos lapsevanemaga. 

3. Matkal ja veekogu juures viibides tuleb täita kasvataja või juhataja erinõudeid.  

4. Toitu tõstetakse sööklas endale nii palju, kui soovitakse ära süüa. Juurde saab alati võtta! 

5. Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest koheselt informeerida personali ja 
koguneda kokkulepitud punkti. 

6. Magamisruumidest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning 
elektrivalgustus välja lülitatud. 

7. Uksi ei lukustata turvanõuetest lähtuvalt. 

8. Voodi tuleb päeval korras hoida nng isiklikud esemed, kotid ja riided hoida korrektselt. 

9. Raha ja väärtesemed (telefon, fotoaparaat, muusikamängija jne) on soovitav anda hoiule kasvataja 
või laagri juhataja kätte. 

10. Ravimid, mida arsti poolt ettekirjutatult tarbitakse, tuleb anda vastava töötaja kätte personalis, 
kes korraldab ravimite jagamist.  

11. Alkoholi, tubakatoodete, mõnuainete laagrisse toomine, omamine ja tarbimine on rangelt 
keelatud. 

12. Mobiiltelefoni kasutamise kord lepitakse laste ja kasvatajate vahel eelnevalt kokku. Laagri 
personal ei vastuta kaotatud või rikutud telefonide eest.  

13. Isiklike asjade eest VK Piruett ei vastuta. Samas teeb kõik turvalisuse tagamiseks. 

14. Materiaalse kahju tekitamisel hüvitab kahju tekitaja.  

15. Kui on mure, siis laps räägib treener- kasvatajaga ja/või laagrijuhatajaga.  

16. Kõrvalistel isikutel on laagri territooriumil viibimine keelatud. 

17. Külastajal tuleb külastus eelnevalt kokku leppida, teatades sellest kasvatajale või juhatajale. 

18. Öörahu 22.30 – 7.00.  

19. Kodukorra eiramisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning vajadusel saadetakse 
laps või noor enne laagrivahetuse lõppu koju.  

20. Ole sõbralik ja abivalmis!  

21. Puhas õppe- ja puhkekeskus on tervislik  

 

Sinu abi puhtuse ja korra hoidmisel:  

• kottide lahtipakkimisel jäta osa asju kotti ja võta sealt riideid vastavalt vajadusele;  

• jalatsid hoia ukse taga ning must pesu pane eraldi kotti; määrdunud riiete kotti võib panna ainult 
kuivi riideid;  

• ära viibi välisjalatsitega ruumides, vaid kasuta siseruumis vahetusjalanõusid; 

• üks rätik olgu pesemise, teine ujumise tarbeks;  

• rannariideid ja teisi märjaks saanud esemeid tuleb kuivatada pesunööril;  



• enne magama minekut käi kindlasti duši all, magad paremini, kui duši all käid vahetult enne 
voodisse heitmist – soe vesi lõõgastab ning peseb maha päevase tolmu ja mustuse;  

• iga päevaselt korista tuba, pühi põrand, tühjenda prügikast, hoia korras magamisase. Kasvatajal 
ning juhatajal on õigus tuba kontrollida;  

• hoia korras ja puhas territoorium. Laagrivahetuse viimasel päeval peavad lapsed koos kasvatajatega 
koristama territooriumi vahetuse jooksul maha loobitud prügist;  

• enne lahkumist, vaata veel üle tuba, et isiklikke asju maha ei jääks. 


