Armsad Eesti Tsöliaakia Seltsi liikmed!
Suvelaagri traditsioonil on tähtpäev, sest sellel aastal peame suvepäevi
juba 20. korda!
20ndad
ndad Eesti Tsöliaakia Sel
Seltsi suvepäevad toimuvad 21. - 23. juulil Soomes.
Tegevus:
Reede, 21. juuli - sõit Tallinnast Keravale. Kogunemine Tallinnas Reisisadama A-terminalis
A
kell 16.30 - 17.00. Väljasõit Tallinnast kell 18:00 Viking Line laevaga (Helsingis 20:30). Kaasas
peab olema kehtiv ID-kaart
kaart või pass, välismaa kodanikel kehtiv pass.
Ööbimine
bimine asub Keravan järve ääres, kus on olemas köök ja söögisaal 60 inimesele. Majutuseks
16 tuba (kuni 50 inimest). Väljas on olemas korralikud grillimiskohad koos katusealustega, kus
võimalik
laudade
taga
istuda.
L
Lastele
astele
on
ka
liumägi,
kiiged
jne.
(http://www.jarvenpaanseurakunta.fi/kirkko
http://www.jarvenpaanseurakunta.fi/kirkko-ja-tilat/leirikeskus-leiriniemi)
Saunalinad ja voodipesu või magamiskoti peab ise kaasa võt
võtma. Soovi korral voodipesu
v
laenutus 10.00 komplekt.
Laupäev, 22. juuli - tutvumine Kerava ümbrusega (täpsem päevakava on täpsustamisel)
9.00 – 10.00 Hommikusöök
Päevakava üldiselt: kohtumine
ine Soome seltsi esindajaga;
ga; ekskursioon Keraval; Hesburgeri,
McDonaldsi või gluteenivaba
luteenivaba kohvik
kohviku külastus, Keinukallio mägi (u. 260 astmeline trepp)
Õhtul vaba aeg, viktoriin ja grillimine.
Pühapäev, 23. juuli
9.30 – 10.30 Hommikusöök
10.30 – 11.00 Asjade pakkimine
11.00 – sõit Helsinkisse

Päevakava üldiselt: osalejate
ejate soovil ekskursioon eestikeelse giidiga, loomaaed, Suomenlinna,
kaupluse külastus eesmärgiga osta gluteenivabu tooteid, vaba aeg.
Laev (tagasi tuleme Tallinkiga) väljub kell 19:30 (Tallinnas 21:30).
Rahastus:
Selts tasub ööbimise ja osaliselt toitlustuse eest. Seltsi liikmed tasuvad ise ühise bussi,
bussi
laevapiletite ja vaatamisväärsuste külastamise eest.
Soovi korral tasuvad osalejad sauna ja Helsingi giidi eest. Saunamajas on eraldi meestemeeste ja
naistesaun ja nende mõlema hind kokku 2 tunniks on 992.00. Helsingi giidi hind on 100.00.
Toitlustus:
Selts vastutab laupäeva ja pühapäeva hommikusöögi ning laupäeva õhtusöögi eest. Projektides
ette nähtud summa 150.00, ülejäänu tasuvad seltsi liikmed (summa selgub laagris). Reedese ja
pühapäevase õhtusöögi ning laupäevase lõunaöögi eest tasuvad seltsi liikmed ise.
Registreerimine: https://goo.gl/forms/U1NzjHRqRFI9a4C23
Registreerimise viimane tähtaeg on 18. juuni
juuni. Bussis on 48 reisijakohta (seega nende kohtade
kohtad
täitumisel registreerimine lõpeb
eb).
Osalustasu tasumine enne suvelaagri toimumist
toimumist:
Bussi tasu läheb jagamisele kõigi osalejate vahel (u.35 - 40.00 inimese kohta k.a. sülelapsed,
sisaldab Viking Line grupipileti hinda). Tagasi tulles tuleb tasuda Tallinki laevapiletite eest
järgmiselt: täiskasvanu 27.00, laps 6-11a. ja noor 12-17a. 13.00, laps 0-5
5 tasuta. Täpne summa
teatatakse peale registreerimise lõppu koos tasumise tähtajaga osalejate ee-mailidele.
mailidele.
Lisainfo: riin@tsoliaakia.ee
NB! Palun kontrollige, et osalejatel oleks kehtiv ID
ID-kaart või pass, välismaa kodanikel kehtiv pass.

Rõõmsa kohtumiseni laagris,
seltsi juhatus

SPONSORID:

