MEELESPEA Gotlandi reisiks
Kindlasti vaja kaasa võtta:
Isikut tõendav dokument
Euroopa ravikindlustuskaart
Voodilinad ja/või magamiskott
Kauss, kruus, lusikas
Pesemisvahendid, käterätt, hügieenitarbed/vahendid
Mugavad riided ja jalatsid
Esmaabitarbed, ravimid (kui kellelgi on mingi tervisega seotud mure või mingi
toidu
8. suhtes allergia, andke palun eelnevalt teada)
9. Esinemiseks koorikleit, punane pikkade varrukatega särk, punased sukkpüksid,
kingad, vöö
10. Noodid
11. Laeva võtke kaasa väiksema kotiga ainult need asjad, mida kuni hommikuni vajate.
12. Pisut sularaha/taskuraha – kehtivad Rootsi kroonid!
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Selleks, et meie reis kulgeks mõnusalt, on meil REEGLID:
1. Laeva välistekile ei lähe omapead keegi. Kui üldse, siis koos täiskasvanuga (ühe
täiskasvanu nn „kasuema“ hoole all on kuni 10 last)
2. Laeval üksinda ei liigu, ikka vähemalt kahekesi koos
3. Laeva kajutite koridoris on alates 23.00 vaikus.
4. Hommikul vara jõuame ööbimiskohta. Liigume seal väga vaikselt, sest samas majas on
veel teisi ööbijaid.
5. Omavahel suhtleme viisakalt, vaikselt. Kindlasti ei kasuta me inetuid, rumalaid sõnu.
6. Võib juhtuda, et mõni laps öösel unes norskab või räägib. Kui tead, et see sind häirib,
soovitan apteegist osta kaasa kõrvatropid.
7. Vahel tekib tahtmine viriseda ja oma pahameelt väljendada. Jaa, meil on see lubatud,
aga väikese lisatingimusega: esitage see palun kirjalikult ja otse oma „kasuemale“.
Tegeleme kaebusega esimesel võimalusel.
8. Meie seltskond koosneb väga meeldivatest, intelligentsetest inimestest. Intelligentne
inimene ei jäta endast sodi ja prahti maha, hoiab korras nii bussi kui ööbimiskoha.
Ööbimiskohas on soovitavad vahetusjalatsid.
9. Bussisõidu ajal ei ole lubatud süüa kartulikrõpse, popcorni, küüslauguleibu jm „lõhnavaid“
tooteid
10. Viisakas on kinni pidada kokkulepitud kellaaegadest.
Hästi suure kotiga võtke kaasa head tuju, sõbralikkust ja sallivust kaaslaste suhtes.
Tunneme koos rõõmu sellest, mida teeme ja ette võtame! Ära karda rääkida oma muredest
õpetajale!
NB! Sa ei esinda reisil mitte ainult iseennast, vaid oma kooli, valda, linna ja
Eestimaad


