
  
 

Registreerumis- ja tasumistingimused 
Super Skypark linnalaagrid 2021 

 

1. Super Skypark linnalaagri korraldaja on Sparta Akrobaatikaklubi (80292011), Pärnu mnt 139c/2, Tallinn. 

2. Laagri toimumiskoht on Super Skypark, T1 keskuse 4. korrusel, Peterburi tee 2, Tallinn. 

3. Linnalaagrid toimuvad kokku viies laagrivahetuses juuni, juuli ja augusti jooksul.  

Juunis: 14.-18.06. Juulis: 05.-09.07; 12.-16.07; 19.-23.07. Augustis: 02.-06.08. 

4. Laagripäevad on E – N kell 10:00 – 17:00, lisaks laagri viimasel päeval öövahetus N – R kell 17:00 – 09:30.  

5. Laagris saavad osaleda lapsed vanuses 8 – 12 aastat. 

6. Ühes laagrivahetuses saab osaleda maksimaalselt 30 last. Mitmed tegevused jaotuvad omakorda väiksemateks 

gruppideks, et oleks tagatud võimalikult personaalne juhendamine. 

7. Laager toimub, kui laagrivahetusse on registreerunud vähemalt 10 last.  

Korraldaja teavitab laagri mittetoimumisest registreerunud osalejaid ette vähemalt 3 kalendripäeva. Sellisel juhul 

pakume, kas uut laagrivahetuse aega või tagastame registreerimistasu/kogu maksumuse. 

8. Laagri maksumus ja tasumine: 

 130€ (registreerudes* kuni 30.04.2021) 

 150€ (registreerudes* 01.-31.05.2021) 

 175€ (registreerudes* alates 01.06.2021, ühest perest mitme lapse osalemisel 130€) 

*Registreerimistasu suurus on 30€ (tasumine tagab koha soovitud laagrivahetuses, tasumine peab toimuma 72h 

jooksul arve väljastamisest, ei tagastata mitteosalemise korral (osaleja enda soovil loobumisel). Ülejäänud 

maksumus tuleb tasuda korraldaja poolt esitatud arve alusel hiljemalt 10 kalendripäeva enne laagrivahetuse 

algust. Kui osaleja loobub omal soovil laagris osalemisest, teavitades ette vähemalt 14 kalendripäeva, kuulub juba 

korraldajale makstud summa tagastamisele (registreerimistasu ei tagastata vastavalt registreerimistasu maksimise 

tingimustele); kui osaleja loobub omal soovil laagris osalemisest, teavitades ette vähem kui 14 kalendripäeva, ei 

kuulu juba korraldajale makstud summa tagastamisele (registreerimistasu ei tagastata vastavalt registreerimistasu 

maksimise tingimustele).  

9. Laagri maksumus sisaldab igale laagris osalevale lapsele: 

 Super Skyparki kompleks päevapileteid igaks laagripäevaks (võimaldades külastust ka peale laagripäeva 

lõppu) 

 Toitlustust meie enda pererestoranis Claudz (soe lõuna ja tervislikud-toekad vahepalad) 

 Kõiki programmis olevaid juhendatud tegevusi ja väljasõite*. 

* Detailse laagrivahetuse laagripäevade ajakava koos programmiga saadame kõikidele registreerunutele vähemalt 

5 kalendripäeva enne laagrivahetuse algust. Korraldajal on õigus laagrivahetuse programmis teha vajalikke 

muudatusi, kui need tekivad kolmandate osapoolte tegevuse tõttu või teistel korraldajast mittesõltuvatel asjaoludel 

sh Covid-19 piirangutest sõltuvatest tulenevad muudatused. 

10. Laagrisse registreerimine toimub https://superskypark.ee/linnalaagrid-super-skyparkis/. 

11. Registreerimisvormi täitmise järgselt saadame Teile e-posti teel kinnituskirja ning registreerimismaksu tasumiseks 

vajalikud rekvisiidid. Soovitud laaagrivahetuse koht on meie poolt arve väljastamisest broneeritud teile 72h, kuni 

registreerimistasu laekumiseni. 

12. Korraldajal on õigus laagripäevadel pildistada/filmida ning materjali avaldada Super Skypark koduleheküljel ja/või 

sotsiaalmeedia kanalites. 

13. Laagris osaleja ja teda registreerinud vastutav täiesealine isik on teadlikud ja nõustuvad eelpool loetletud Super 

Skypark linnalaagri registreerumis- ja tasumistingimustega ning Super Skyparki mängureeglitega. 

14. Lisainfo ja registreerimine: linnalaager@superskypark.ee, 56 907 771 (Krstin Erm) 

15. Projektijuht Katrin Maastik katrin@superskypark.ee, 55 636 113  


