
 

 

2016.a SUVEL ON KAKS TIPPSÜNDMUST  

EHK KAKS RAPLA KORVPALLIKOOLI LAAGRIT! 

 

VI HALLISTE SUVELAAGER, 11.-16.07.2016 

2016.aasta suvel on toimumas järjekorras XIII kogu Rapla Korvpallikooli ühendav suvelaager. Algselt 

Karksi-Nuias aset leidnud laager toimub juba 6.aastat väga koduseks kujunenud Halliste Koolis ja selle 

lähiümbruses. Nagu ikka pakub laager osalejatele põnevaid, mitmekülgseid, kuid samas kasulikke 

treeninguid; lõbusaid ühisüritusi ning toredat koosviibimist koos klubi- ja trennikaaslastega.  

Halliste võlub meid endiselt oma loodusläheduse, mõnusa järvevee, heade treeningtingimuste, hubase 

koolimaja ning toreda kokatädi ja maitsva söögiga   

 Halliste laagri ööbimine on endiselt organiseeritud klassiruumidesse, kus igaüks seab üles oma 

madratsi ning võtab kaasa teki-padja või magamiskoti.  

 Toitlustamine kolm korda päevas.  

 Transport marsruudil Rapla – Halliste – Rapla toimub kahe suure tellitud bussiga.  

 Väljasõit laagrisse 11.07. ennelõunal, tagasi koju 16.07. pärastlõunal 

Tänavune laager on kõigile ühepikkune – 6 päeva. Väiksematele pole see esimeseks korraks liialt pikk 

aeg ning juba kogenud laagerdajad saavad kuus päeva treenida Kuremaa laagris.  

Halliste laagri päevahinna saame hoida samal tasemel, mis möödunud aastal. Arvestades 6 

laagripäevaga kujuneb hinnaks 96 eurot.  

 PALUME LAPS LAAGRISSE REGISTREERIDA HILJEMALT 6.MAIKS, KAS TEAVITADES 

TREENERIT VÕI SAATES E-KIRJA ANNIKA@RAPLAKK.EE.  

 Laagriraha saab tasuda sularahas Korvpallikooli või kanda MTÜ Rapla Korvpallikooli 

arveldusarvele  EE161010220042370018, selgitusse lapse ja laagri nimi.  

 Raha tasumise tähtajaks on 11.juuli 2016, tasuda võib mitmes osas. Murede korral palume 

julgelt ühendust võtta ning võimalusel sõlmime erikokkuleppeid.  

 NB! Kõigile osalejatele jagame täpse meelespea enne suvevaheajale minekut! 

 

KUREMAA SUVELAAGER, 08.-13.08.2016 

2016.aasta laagrisuvi saab jätku Kuremaa Spordikeskuses (Jõgevamaa) toimuva laagriga, mis on juba 

veelgi paremaks ettevalmistuseks eelseisvaks korvpallihooajaks. Pisikeses Kuremaa asulas asuv 

spordikeskus on Eesti korvpalliringkonnas väga hinnatud laagrite ning suuremate korvpalliturniiride 

korraldamise paik. Kuremaal laagerdavad paljud korvpalliklubid, Eesti koondised ning samuti on seda 

aastate jooksul teinud Rapla esindusmeeskonnad ja – naiskonnad.  

Rapla Korvpallikool on broneerinud kogu kompleksi ning seega saab meie treenijate käsutuses olema 

korralik spordisaal, jõusaal, välispordiväljakud, kogu majutushoone (2-4 kohalised toad, duširuumid 

paari toa peale). Mõne minuti kaugusel asub mõnus järv ja rannaala. Toitlustajad on juba suurte 

kogemustega sportlaste vastuvõtjad ning oskavad kosutavat ja taastavat menüüd pakkuda.  

Kuremaa laagri tähtsaks osaks on kindlasti treeningud ning sporditeadmiste laiendamine, kuid 

samaaegselt ei unusta me ka põnevaid lisategevusi ning meelelahutust.  

 Kuremaal ööbivad lapsed 2-4 kohalistes tubades (täpsustame, kas oma voodipesu on vajalik 

või mitte) 



 

 

 Toitlustamine kolm korda päevas 

 Transport marsruudil Rapla – Kuremaa – Rapla toimub ühe suure tellitud bussiga ning 

Korvpallikooli väikebussidega. 

 Väljasõit laagrisse 08.08. varajasel pärastlõunal, tagasi koju 13.08. õhtupoolikul.  

Kuremaa suvelaagri hind on 130 eurot. Kallim hind on tingitud veel parematest tingimustest ning ka 

sportimisvõimalused on laialdasemad. Kogu Spordikompleks on meie kasutuses ning võõraid 

laagerdajaid ei lisandu.  

 PALUME LAPS LAAGRISSE REGISTREERIDA HILJEMALT 6.MAIKS, KAS TEAVITADES 

TREENERIT VÕI SAATES E-KIRJA ANNIKA@RAPLAKK.EE.  

 Laagriraha saab tasuda sularahas Korvpallikooli või kanda MTÜ Rapla Korvpallikooli 

arveldusarvele  EE161010220042370018, selgitusse lapse ja laagri nimi.  

 Raha tasumise tähtajaks on 8.august 2016, tasuda võib mitmes osas. Murede korral palume 

julgelt ühendust võtta ning võimalusel sõlmime erikokkuleppeid.  

 NB! Kõigile osalejatele jagame täpse meelespea enne suvevaheajale minekut! 

 

MÕLEMA LAAGRI PUHUL KEHTIB MEIE KLUBIS RAKENDUV „MITME LAPSE POLIITIKA“, KUI 

LAAGRIS OSALEB ÜHEST PEREST 2 või 3 LAST, SIIS TEINE JA KOLMAS LAPS OSALEVAD 

POOLE HINNAGA! 

 


