ROTARY XII Talvepäevad ( Suusalaager)
13-15 jaanuaril 2017 Otepääl Tehvandi Spordikeskuses.
Rotariaanide sportlik ja meeleolukas talvine kokkusaamine on muutunud heaks
traditsiooniks ning 2017 a jaanuaris kohtume taas
Tehvandi Spordikeskuses Otepääl. (www.tehvandi.ee )

Lisaks Lõuna-Eesti imelisele loodusele ja võrratutele sportimisvõimalustele püüame
omalt poolt igal aastal üllatada osalejaid mõne spordialaga, millega varem pole
enamus meist kokku puutunud ja üllatus ei jää tulemata ka 2017 aasta laagris!
2017 a Talvelaagri programm
Reede, 13.01.2017
Hotelli sisseregistreerimine alates kella 14-st, loodame, et kõik reedel saabujad
jõuavad Otepääle ja hotelli sisse seada kella 18.30-ks.
Hilisem saabumine lubatud, kuid võite ilma jääda järgnevatest reedeõhtustest
sündmustest
18.30-19.30

Õhtusöök Tehvandi Spordikeskuses

20.00-21.30

Hilisõhtune linnaorienteerumine „ Tunne Nuustakut!“

21.30- 23.30

Orienteerumisvõistluse kokkuvõte, autasustamine, saun

23.00-….

Kellel jaksu ja energiat- ööklubis Come Back keerutab plaate DJ
Andi Raig

Laupäev, 14.01.2017
-

09.30

10.00- 10.30

Hommikusöök
Soojendus eelseisvaks päevaks. Hommikvõimlemine Tehvandi
hotelli ees

10.30-12.45

Laskesuusatamine Tehvandi suusastaadioni lasketiirus: ala
tutvustab
40a treeneristaaziga laskesuusatreener Ants
Orasson. Laskemoon kohapealt, suusad ikka endal kaasa- ise
relvaga rajale ei lähe, aga saame proovida, mis tunne on
tormata suuskadelt lasketiiru ja kui kindel käsi seal ikkagi on.

Kuna kõik korraga tiiru ei mahu, saab tiiruvälisel ajal ise suusaradadel sõita.
Kes ei ole suusatamisega veel sõbraks saanud ja ootab veel paremaid aeguteid ootavad suurepärased Otepää ümbruse matkarajad koos meiepoolse parima
matkajuhiga, discgolf ning naabruses olev lumepark (www.winterplace.ee)
13.00- 14.00

Lõunasöök Tehvandi Spordikeskuses

14.00-15.00

Puhkus taastab jõu ehk laagris on vaikne tund!!!!!

15.30-16.30

Traditsiooniline Rotary Suusasprint ja veel natuke sportlikku
meelelahutust

17.00- 19.00

Saun ja kordaläinud päevast muljete jagamine
Spordikeskuse saunakompleksis

Tehvandi

20.00- 23.00

Pidulik
õhtusöök,
Spordikeskuses

Tehvandi

23.00-…..

Afterparty ööklubis Comeback –

talvepäeva

kokkuvõte

SUUSABAASIS ON TANTSUPIDU ehk Peopealinnad möllavad!
Meeleolu loob ansambel TRAFFIC
Pühapäev, 15.01.2017
07.00- 10.00
Hommikusaun
…. - 10.00

Hommikusöök

Edasi toimetab igaüks vastavalt soovile- kes suusatab, kes matkab…või lihtsalt
vabakava.
Kui on soov pühapäeval Tehvandil lõunat süüa- palume sellest eelnevalt teada
anda.
Hinnad:
- 2 ööd- saabumine reedel (koos õhtusöögiga) 120 EUR osaleja,
- 1 öö- saabumine laupäeva hommikul 80 EUR osaleja.
Hinnad sisaldavad vastavalt paketile ööbimist, toitlustamist, sauna ja kõiki
tegevusi, auhinnafondi.
Registreerimine:

Palume eelnevalt registreerida alloleval lingil sisestades nime ja laagris osalemise
aja.
http://doodle.com/poll/drp2ctdyc8p23pyr
Registreerimine koos osavõtumaksu tasumisega kuni 20. detsembrini 2017.
Tartu Hansa Rotary Klubi arveldusarve EE932200221025455833
selgitusse „ Talvepäevad“ ja osalejate nimed.
Peredele leiame majutuse
erisoovidest majutuse osas
tea.taliaru@gmail.com
tel. 52 84 175.

suuremates tubades ja kõikidest soovidest, s.h
palume
eelnevalt teada anda meili teel

Kõikidele laagrit
puudutavatele küsimustele
reet.kinks@gmail.com, tel : 51 58 110

vastab

Reet

Kinks,

e-mail

Kui reedel planeerite saabuda pärast kella 7 õhtul- andke sellest teada, et saaksime
teie õhtusöögi soojana hoida
Majutuskohti on Tehvandil AINULT 60, seega kiirustage registreerimisega.
Kohtumiseni Otepääl!
Teie Tartu Hansa Rotary Klubi

