EOÜ avatud suvepäevad
17.-18. juuni
Noarootsi kool, Pürksi, Läänemaa
REGISTREERUMINE
Suvepäevadele saab registreeruda kuni 15. juunini. Selleks tuleb täita elektrooniline ankeet EOÜ kodulehel www.eoy.ee
või helistada telefonil 53308916. Bussides, retkedel jm on kohtade arv piiratud, kohad jagatakse registreerumise
järjekorras.

TRANSPORT
Tartu suunalt saab suvepäevadele tellitud bussiga, mis liigub marsruudil Tartu-Põltsamaa-Türi-Rapla-Pürksi.
Buss väljub Tartust Vanemuise teatri suure maja alumisest parklast (Ülikooli tänaval) 17. juunil kell 7.00.
Tallinnast saab suvepäevadele Taebla liinibussiga, millele laupäeval kell 10.09 tuleb Taeblasse vastu
suvepäevade buss. Pühapäeval viib suvepäevade buss soovijad Tallinna bussile, mis väljub Taeblast kell 17.15.
Nii Tartu kui Tallinna suunal tuleb oma soovidest registreerumisel teada anda.
MAJUTUS
Ööbida saab telgiga, ühiselt koolimaja klassides põrandal või voodites õpilasmajutuse ühiskorterites.
Telkides ja klassides ööbimiseks tuleb kaasa võta oma magamisvarustus ja matt. Koolimajas on kõigil
soovijatel võimalik kasutada tualette ja pesemisvõimalusi. Õpilasmajutuses saab kasutada kööki, duši, wifit.
Telgis ööbimine on tasuta, koolis põrandal ööbimine 3€, õpilasmajutuse voodites ööbimine 10€ inimese
kohta. Ei sisaldu osalustasus.
TOITLUSTUS
Korraldatud toitlustamine toimub Noarootsi kooli sööklas. Pürksis on väike toidupood, mis laupäeval on avatud
17ni ja pühapäeval kella 14ni. Õpilasmajutuse korterites on võimalik kasutada kööki.
KULTUURI- ja LINNURETK
Pühapäeval toimub kohalike giididega kultuuri- ja linnuretk. Oma osalussoovist tuleb teada anda
registreerimisel.
NOORTE UURIMISRETK
Pühapäeval toimub noortele bussi ja paadiga väljasõit Osmussaarde, kus uuritakse ja vaadatakse mereelu ja
linde. See on mõeldud kooliealistele lastele. Osalevate laste arv ja vanus tuleb teada anda registreerimisel. Nii
noorte uurimisretk kui ka kõik muud laste tegevused sisalduvad suvepäevade osalustasus.
OSALUSTASUD
EOÜ liikmetele:
Külalistele:
Kõik koolieelikud:

täiskasvanud 8 EUR kuni 18-aastased 4 EUR
täiskasvanud 12 EUR kuni 18-aastased 6 EUR
tasuta

Suvepäevadel osalemise eest saab arveldada kohapeal sularahas. Suvepäevadel saab maksta ka
liikmemaksu, osta meeneid, linnuraamatuid, -märke jm. Sularahaautomaati Pürksis ei ole. Kõigi
suvepäevadel EOÜ liikmeks astunute vahel loositakse välja eriauhind.
Teavet suvepäevade kohta saab telefonil 53308916 või e-postiga
kristiina.kybarsepp@eoy.ee.

Suvepäevade toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

