ROTARY XI Talvepäevad ( Suusalaager)
08-10 jaanuaril 2016 Otepääl Tehvandi Spordikeskuses.
Rotariaanide talvine kokkusaamine on muutunud heaks traditsiooniks ning eeloleval
talvel korraldab Tartu Hansa Rotary Klubi talvepäevad juba 11. korda.
Sel korral kohtume Tehvandi Spordikeskuses Otepääl.
Talvepealinn Otepää pakub alati võluvaid ja toredaid elamusi ja oleme oma
traditsioonilisele suusatamisele lisanud mitmeid uusi huvitavaid üritusi, andmaks
kaasalöömise ja sportimise võimalusi kõikidele.
Seekordne programm:
Reede, 08.01.2016
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

Võistkondlik discgolf
meeleolukas üritus

22.00- 22.30

Discgolfi võistluse kokkuvõte, autasustamine

22.30-….

Õhtu jätkub ööklubis ComeBack. / LED saksofonist HENRI ARUKÜLA
Show & DJ Andi Raig

Tehvandil-

haarav

ja

kindlasti

Laupäev, 09.01.2016
-

09.30

Hommikusöök

10.00- 10.30

Soojendus eelseisvaks päevaks. Hommikvõimlemine Tehvandi
hotelli ees

10.30-11.30

Suuskade määrimine. Suusatehnika lihvimine
Tiia Teppani professionaalsel juhendamisel

11.30- 13.00

Suusatamine Otepää ümbruse suusaradadel

suusatreener

Kes ei ole suusatamisega veel sõbraks saanud ja ootab veel paremaid aeguteid ootavad suurepärased Otepää ümbruse matkarajad, discgolf
( seekord päise päeva ajal) ning naabruses olev lumepark (www.winterplace.ee)
13.00- 14.00

Lõunasöök Tehvandi Spordikeskuses

14.00-15.00

Puhkus taastab jõu

15.30-16.30

Traditsiooniline Rotary Suusasprint.
Järgneb talvine meeleolukas võistkondlik teatevõistlus (ei ole
suuskadel ja on kõikidele jõukohane )

17.00- 20.00

Saun ja kordaläinud päevast muljete jagamine Tehvandi
Spordikeskuse saunakompleksis
Alates kella 16.-st on võimalus kaasa elada suusaklubi „Suusahullud“ Tour de
Suusahullud raames toimuvale Öömaratonile.
20.00- 23.00

Pidulik
õhtusöök,
Spordikeskuses

talvepäeva

kokkuvõte

Tehvandi

23.00-…..

Afterparty ööklubis Comeback – peo meeleolule aitavad kaasa
SMILERS ja DJ d Robert Pihelgas & Raigo Brauer

Pühapäev, 10.01.2016
07.00- 10.00

Hommikusaun

…. - 10.00

Hommikusöök

Edasi toimetab igaüks vastavalt soovile- kes suusatab, kes matkab…või lihtsalt
vabakava

Majutus : Tehvandi Spordikeskus (www.tehvandi.ee )
Hinnad:
- 2 ööd- saabumine reedel (koos õhtusöögiga) 110 EUR osaleja,
- 1 öö- saabumine laupäeva hommikul 70 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/9xgi7efq7u7ha3ib
Registreerimine koos osavõtumaksu tasumisega kuni 20. detsembrini 2015.
Tartu Hansa Rotary Klubi arveldusarve 221025455833, selgitusse suusalaager ja
osalejate nimed.
Peredele leiame majutuse suuremates tubades ja kõikidest soovidest, s.h
erisoovidest majutuse osas palume eelnevalt teada anda selle aasta korraldajale
meili teel: reet.kinks@gmail.com või tel. +372 51 58 110.
Majutuskohti on 60, seega kiirustage registreerimisega.
Kohtumiseni Otepääl!
Teie Tartu Hansa Rotary Klubi

