Alutaguse Õpilasmalev 2022
Registreerimisavaldus
 Alutaguse õpilasmalev toimub 4.-16. juuli 2022, töötamine esmaspäevast reedeni kell 9.00-13.00 Alutaguse vallas.
 Lisaks toimuvad peale tööaega tegevused rühmades ja Alutaguse Õpilasmaleva ühisüritused.
 Maleva töökeel on eesti keel.
 Maleva kavas on heakorra-, remondi- ja rohimistööd.
 Õpilasmalevas on keelatud käituda vääritult sh ropendada, tuua kaasa ja kasutada alkohoolseid jooke, tubakatooteid,
narkootilisi ning muid mõnuaineid k.a. energiajooke.
 Reeglite mittetäitmise korral on lapsevanem kohustatud noorele järgi tulema ning sõltumata asukohast organiseerima
noorele transpordi koju.

TÄIDAB MALEVASSE KANDIDEERIJA (täita trükitähtedega)
Nimi:

Isikukood:

Arveldusarve nr:

Vanus:

T-särgi suurus (S, M, L, XL, XXL):

Kodune aadress:
Tel / e-post:
Kool / klass:
SOOVIN OSALEDA (vali rühma eelistused, I ja II):

Kurtna

Mäetaguse

Põhjus, miks tahan osaleda Alutaguse Õpilasmalevas. Mida õpilasmalev mulle annab?

Põhjendus, miks just mina olen kõige parem kandidaat õpilasmalevasse?
(too välja oma oskused, tugevad ja nõrgad küljed ning varasem töökogemus jne)

Võiksin ise malevas korraldada, õpetada järgnevaid asju ning tegevusi.

Iisaku

Alutaguse Õpilasmalev 2022
Registreerimisavaldus
Joonida alla sobiv valik
Luban / ei luba teha ja avaldada sotsiaalmeedias või Alutaguse valla lehes fotosid ja videosid, et
kajastada sündmust ning jäädvustada ajalugu. Ankeedis märgitud andmeid kasutatakse ainult
Alutaguse Õpilasmaleva raames.
Joonida alla sobiv valik
Luban /ei luba teha vastavalt vajadusele ja võimalustele Covid-19 kiirtesti.
TEEN TUBLISTI TÖÖD JA TÄIDAN ÜHISEID KOKKULEPPEID, OSALEN PÄRASTLÕUNASTES
ÜHISTEGEVUSTES.
Luban, et jään haigena koju!
Noore allkiri:

TÄIDAB LAPSEVANEM VÕI HOOLDAJA (joonida alla sobiv valik)
LUBAN OMA LAPSE ÕPILASMALEVASSE, TEGEMA SEADUSTEGA TEMA EALE LUBATUD TÖID
NING VÄLJASÕITUDELE JA UJUMA.
Lapsel esineb/ei esine allergiaid. Milliseid?
Minu poeg/tütar on/ei ole terve ja vajab/ei vaja erilist arstlikku järelevalvet.
Põhjus
Luban/ei luba teha ja avaldada sotsiaalmeedias või Alutaguse valla lehes oma lapsest fotosid või
videoid, et kajastada sündmust ning jäädvustada ajalugu. Ankeedis märgitud andmeid kasutatakse
ainult Alutaguse Õpilasmaleva raames.
Lisainfo
Lapsevanema(te) või hooldaja(te) nimi
Kontakttelefon / e-post:
Kuupäev:

Allkiri:

Registreerimisleht ei kuulu avaldamiseks kõrvalistele isikutele.
Alutaguse Õpilasmalevasse toimub registreerimine registreerimisavalduse ja vabas vormis CV
alusel!
Palume
saata
täidetud
ja
(digi)allkirjastatud
dokumendid
e-posti
aadressile
noorsootoo@alutagusevald.ee või tuua Iisaku, Kurtna või Mäetaguse noortekeskustesse hiljemalt 20.
aprilliks 2022. E-posti teel esitatud dokumentide registreerimise kinnitab väljastatud kinnituskiri.
Maleva infost teavitamine toimub e-posti ja/või telefoni teel.
Üldinfo: Grete Habakukk, tel 56 55 724
Iisaku noortekeskus: Laura Kubjas, tel 5770 4757
Kurtna noortekeskus: Mirjam Vinkler, tel 5301 2170
Mäetaguse noortekeskus: Kaidi Forostovets, tel 5629 9811

Alutaguse Õpilasmalev 2022
Registreerimisavaldus
Lisa 1 Infoleht
Kandideerimiseks tuleb esitada registreerimisavaldus ja CV ning osaleda vestlusel ja meeskonnatöö
ülesannetel, mille toimumise täpne kuupäev antakse teada pärast registreerimistähtaja lõppu.
(Planeeritud: 26.04.2022 Mäetaguse noortekeskuses; 27.04.2022 Iisaku noortekeskuses; 28.04.2022
Kurtna noortekeskuses). Töökoha saamise kohta avaldatakse info hiljemalt 16. maiks 2022 kirjalikult
e-posti aadressile. Kandideerida võivad noored vanuses 13-18 eluaastat. Eelisjärjekorras võetakse
malevasse Alutaguse valda registreeritud noored, vabade kohtade olemasolul on võimalus osaleda ka
teistel noortel.
Töötamine 4.-16. juuli 2022 kell 9.00-13.00 Alutaguse vallas.
Tööriietus
Soovitame selga panna vanemad riided, mis vastavad ilmastikutingimustele ning töö iseloomule:
heakorratööd looduses ning majas sees, remonditööd, käsitöö.
Kohustuslik on kanda õues peakatet (müts, rätik, vms) ning kinniseid jalanõusid (tennised, tossud).
Lapsevanemal tuleb arvestada noore tööle lubamisel puukentsefaliidi ohuga.
Kaasa võtta!
Täis kõht – igal hommikul enne malevasse tulekut peab igaüks hommikust sööma!
Veepudel, et ei tekiks vedelikupuudust, eriti palava ilmaga.
Pane taskusse klaaskommid, rosinad või pähklid, mis aitavad leevendada väsimus- ja näljatunnet.
Töökindad, vihmakeep, pärastlõunaseks tegevuseks riided või vahendid, vajadusel isiklikud ravimid ja
hügieenitarbed
Malevasse tulles võta kaasa isikut tõendav dokument.
Toitlustamine
Igale malevlasele on ette nähtud soe lõunasöök tööpäevadel kell 13.00.
Maleva särk
Iga malevlane saab endale maleva logoga särgi.
Huvitegevus seoses malevaga
Pärastlõunal on malevas ühistegevuste aeg. Laagri jooksul käime ujumas (kui ilmad seda soosivad),
mängime sportmänge, etleme, laulame, näitleme ning teeme malevalaulu ja -filmi. Toimuvad
väljasõidud. Kavas võib toimuda muudatusi sõltuvalt ilmast, palun arvesta pikkade päevadega!
Töö tasustamine
Eesti Vabariigi tööseadusandlus lubab noortel teha ainult valikulisi töid. Alutaguse õpilasmalevas
töötamise eest on ette nähtud töötasu 3,86€ tunnis, millest arvestatakse maha töötaja kohustuslikud
maksed ja millele lisanduvad tööandja kohustuslikud maksed.

Üldinfo tel: 56 55 724; e-post: noorsootoo@alutagusevald.ee
Iisaku noortekeskus: Laura Kubjas, tel 5770 4757
Kurtna noortekeskus: Mirjam Vinkler, tel 5301 2170
Mäetaguse noortekeskus: Kaidi Forostovets, tel 5629 9811

