
ÜRITUSE REEGLID 

 

Üritusel kehtivad skaudiseadused. 

 

1. Ürituse paigast tohib lahkuda ainult oma üksuse ja ürituse juhi loal. Oma lahkumine ja 

saabumine tuleb registreerida ürituse korraldajate juures.  

2. Lõket tohib teha ainult selleks ettenähtud kohtades ja kõiki ohutusnõudeid järgides (iga 

lõkkeaseme juures peab olema: kirves, ämber veega ja võimalusel pulber tulekustuti). 

3. Ujumine toimub selleks ettenähtud kohas. Ujumiseks tuleb saada luba ürituse juhilt või tema 

poolt määratud juhilt. Ujuda võib ainult ettenähtud aegadel.  

4. Üritusel valitseb öörahu 00.00 kuni 07.30, hundude öörahu algab kell 23.00, mis tähendab, et 

need kes tahavad magada, peavad saama sel ajal magada.  

Noortele peab olema tagatud öörahu päevas alljärgnevalt: 

7-9 aastastele mitte alla 10 tunni 

10-12 aastastele mitte alla 9 tunni 

13-14 aastastele  mitte alla 6 tunni 

5. Üritusel on keelatud: 

5.1. alkoholi ja narkootikumide tarvitamine;  

5.2. suitsetamine;  

5.3. teiste vara rikkumine ja varastamine;  

5.4. hügieeniprotseduuride teostamine selleks mitte ettenähtud kohtades; 

5.5. öörahu rikkumine;  

5.6. lahtise tule kasutamine, selleks mitte ette nähtud kohtades;  

5.7. kaklemine;  

5.8. prügi maha viskamine;  

5.9. puude maha võtmine ilma ürituse tehnilise juhi loata.  

6. Eriolukordade puhul tegutsetakse vastavalt ürituse juhi/julgeolekujuhi korraldustele. 

 

Juhul kui üritusel osalejad või korraldusmeeskonna liikmed rikuvad üritusel kehtestatud reegleid, 

otsustab nende karistamise ürituse juht, kes võib konsulteerida ESÜ juhatuse liikmetega ning 

teiste meeskonnaliikmetega. Kõigist eksimustest tuleb teatada rikkunu vahetule juhile, kes peab 

rasketest rikkumistest teatama ka ESÜ programmijuhile (kui seda pole eelnevalt tehtud). 

Vajadusel võib ESÜ programmijuhi või ürituse juhi algatusel arutada rikkumist ka juhatuse 

koosolekul ja määrata rikkunule täiendava karistuse. Ürituse juhi karistamise ürituse ajal otsustab 

ESÜ programmijuht ja ürituse järgselt juhatus. 

 

Võimalikeks karistusteks, mida saab määrata ürituse juht, on: noomitus ja ürituselt minema 

saatmine. Alaealisi ei tohi ürituselt üksinda minema saata, vaid kaasa peab minema täiskasvanu. 

Samuti tuleb kontrollida, kas ürituselt eemaldatul on olemas võimalused (raha ja transport) 

ürituselt lahkumiseks või alternatiivne majutuskoht ürituse toimumiskoha läheduses. Viimaste 

puudumisel ei tohi osalejat ürituselt eemaldada või tuleb talle tagada transport koju. Alaealiste 

rikkumiste korral tuleb informeerida lapsevanemat või hooldajat. 

 

Juhatuse poolt määratavateks karistusteks on: 

1. noomitus; 

2. tähtajaliselt või tähtajatult:  

2.1. edutuse peatamine,  



2.2. skautlikel üritustel osalemise keeld,  

2.3. juhi õiguste peatamine; 

3. liikmeskonnast väljaarvamine. 

Vajadusel võib aukohus võtta rikkumise arutusele kas omaalgatuslikult või mõne ESÜ liikme 

kirjaliku esildise alusel. 
 


