
 

 
Karateklubi Falco suvelaager 2013 

 
Falco suvelaager toimub 5.-15. juulil Võrumaal Mäe-Kääraku spordibaasis. Registreerumiseks täitke 
vastav vorm Karateklubi Falco kodulehel.  
 
Vahetused: 

- Täispikk vahetus 5.-15. juuli 
- 1. vahetus 5.-10. juuli 
- 2. vahetus 10.-15. juuli 
- 6. ja 7. juuli (nädalavahetus) 
- 13. ja 14. juuli (nädalavahetus) 

 
Kaasa: 

• Korralikud jooksujalatsid  ja –sokid (jooksujalatsid ei ole sandaalid, plätud, vabaaja jalanõud, 
ketsid ega tennised, soovitavalt 2 paari jalatseid, sokke võtta mitu vahetuspaari)  

• Voodilinad ja varutekk (võib ka magamiskott) 
• Lapsevanema kirjalik tõend laagrieelse treeningprogrammi läbimise kohta (vt allpool); 
• Isikut tõendav dokument (võib olla ka õpilaspilet); 
• Trenniriided: lühike ja pikk dress, tuule- ja vihmakindlad riided; 
• Hügieenitarbed: hambahari, hambapasta, seep, šampoon, jne; 
• Käterätikud (min 2 tk); 
• Ujumisriided; 
• Omal soovil vabaaja- ja sporditarbed, päikesekaitsevahendid, putukatõrjevahendid, jms. 
• Vahetussärgid, pesu jms. 

 
Laagrisse tulekuks peab olema iseseisvalt läbitud treeningprogramm (vajalik kirjalik tõend): 
27. juuni – sörkjooks 15 min + venitused 
28. juuni – sörkjooks 20 min + venitused 
29. juuni – soojendus ja jõuharjutused: kätekõverdused 15x, kükist üleshüpped 20x, kõhulihased 20x, 
seljalihastele neljakäpukil „superkoer“ 20x. Kõike kaks ringi + venitused. 
30. juuni – sörkjooks 25 min + venitused 
1. juuli – soojendus ja jõuharjutused: kätekõverdused 15x, kükist üleshüpped 20x, kõhulihased 20x, 
seljalihastele kõhuli „ujumine“ 20x. Kõike kaks ringi + venitused. 
2. juuli – sörkjooks 30 min + venitused  
 
Laagri maksumus on 170€, kahe lapse puhul ühest perest 135€ lapse kohta. Poolik laager 95€ (77€). 
Ainult nädalavahetus 39€. 
 
Laagritasu saab maksta ülekandega klubi arvele 22 100 512 1035, selgituseks: „laagrimaks, lapse 
nimi“. Eeldame, et makse sooritatakse registreerimisega samaaegselt. Registreerimise ja tasumise 
viimaseks kuupäevaks on 25.06.2012. Täispika laagri eest on võimalik maksta kahes osas.  
 
Laagrilised ja nende varustuse viib ja toob Mäe-Käärakule laagribuss (täis- ja poolpikk vahetus). 
Buss väljub Falco treeningsaali juurest (Filosoofi 15) reedel 05.07.2012 kell 10:00.  
 
Info: treeneritelt või info@karateklubi.ee  
 
NB! Jälgige infot klubi koduleheküljel www.karateklubi.ee. Laagrilistel soovitame end vaktsineerida 
puukentsefaliidi vastu. 


