Kaitseliidu perepäevad 2021 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis, Võrumaal

Infokiri
1. Aeg ja koht
1.1. 13.-15.08.2021 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis, Antsla vald, Võrumaa.
2. Osalejad
2.1. Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmed, töötajad peredega.
2.2. Kodutütarde ja Noorte Kotkaste noortejuhid peredega.
2.3. Osalejate arvule piirangud määramine sõltuvad hetkel kehtivatest COVID 19
piirangutest.
3. Majutus ja toitlustus
3.1. Perepäevade majutus ja toitlustus toimub Nõiariigis.
3.2. Ööbimine on peamiselt telkides, malevapealiku otsusel Kaitseliidu telkides. Telkimine
toimub vastavalt allüksuse paiknemise plaanile.
3.3. Lisaks on piiratud arv ööbimiskohti siseruumides. Eelisjärjekorras on eelistatud pered
väikeste lastega (kuni 3 eluaastat). Soovist anda teada perepaevad@kaitseliit.ee
3.4. Majutust ja sõidukite parkimist korraldab perepäevade korraldustoimkond. Kuna
parkimiskohti on piiratud, siis soovitame kasutada organiseeritud ühistransporti.
3.5. Suitsetamine ja grillimine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke
tegemine on lubatud ainult ametlikul lõkkeplatsil.
3.6. Malevate telkimisalad on varustatud grillnurgaga.
4. Osalejate registreerimine ja osavõtutasu
4.1. Iga malev tagab eelregistreerimise oma liikmetele, töötajatele ja nende peredele kuni
23.07.2021
4.2. Registreerimine
ning
infoedastus
toimub
perepäevade
kodulehel:
https://registreeri.kaitseliit.ee/
4.3. Igal perepäevadel osaleva maleva (ja peastaabi) esindusel peab olema määratud
perepäevade ajaks pealik, kelle ülesandeks on oma võistkonna võistlusaladest
osavõtu registreerimine, vastutamine maleva laagripaigas korra eest ja perepäevadel
osalejatele informatsiooni vahendamine.
4.4. Perepäevadele saabujate registreerimine ja piiriületus toimub 13. augustil alates kella
15.00 kuni 20.00 Nõiariigi piiripunktis.
4.5. Kuni 17aastastele (k.a) on perepäevadest osavõtt tasuta; täiskasvanutele alates
18aastastest (k.a) on osavõtutasu 10 eurot. Osavõtutasu kantakse üle Kaitseliidu
arveldusarvele SEB panka: saaja: KAITSELIIT, a/a: EE461010022002422007,
viitenumber: 62020100012, selgitus 18PS ja nimi kelle eest makstakse.
4.6. Kaitseliidu perepäevadel osaleval kaitseliitlasel peab olema tasutud liikmemaks.
5. Laagrivalve ja kord laagris
5.1. Üldise korra tagab perepäevadel laagri komandandi määratud valvetoimkond.
5.2. Korra eest maleva laagripaigas vastutab maleva määratud pealik.
5.3. Laagri sisekorra eeskirjade vastu eksinud ja muidu vääritult käitunud isik(ud) on õigus
laagriülemal perepäevadelt ära saata, kusjuures osalustasu ei tagastata!
5.4. Laste ohutuse ja turvalisuse eest vastutavad laste vanemad.

6. Meditsiiniteenistus
6.1. Laagis on kohapeal olemas meditsiiniteenistus. Inimeste evakueerimiseks
kasutatakse vajadusel kiirabi.
7. Võistlused
7.1. Spordivõistluste reeglid tutvustatakse osalejatele kohapeal.
7.2. Valdavalt on tegemist meeskonnavõistlustega, mis panevad proovile osalejate nii
füüsilised kui vaimsed võimed.
8. Programm
8.1. Programm koosneb:
 Meelelahutuslikest võistlustest
 Lastealal toimuvast lastele spetsiaalselt mõeldud programmist
 Reede õhtul mängib tantsuks ansambel Kapriiz ja laupäeva õhtul ürituse
peaesineja ansambel Must Hunt.
 Kohapeal on olemas ka militaartooteid müüvad ettevõtted.
 Lisaks spordivõitlustele on võimalik kasutada kohapeal olevaid
veesõiduvahendeid, et tutvuda maagilise Uhtjärvega.
9. Pesemis- ja suplemisvõimalused
9.1. Nõiariigis on kohapeal olemas pesemisvõimalused ja saun (14.08)
9.2. Territooriumil asub suplemiskoht. Kohapealt tagavad veeohutust vetelpääste.
9.3. Võta kaasa oma rätik, kohapeal saunalinade väljastamist ei toimu.
10. Kohapeal on avatud puhvet, kus müüakse kergemaid eineid, maiustusi, karastusjooke ja
alkoholi. Tugevas alkohoolses joobes isikutele alkoholi müümine on keelatud.

Lugupidamisega,

Teie korraldusmeeskond

