Kutsume Põhja-Harju Koostöökogu
liikmeid, partnereid ja meie edukaid
projektijuhte piirkonnast osalema
esmakordselt toimuvale Pirita jõe
avastusretkele, et koos tunda rõõmu
ühisest kulgemisest ja hetkest, kuhu
me oleme jõudnud 10.aastase
tegevuse jooksul Leaderi maastikul!

Kutsume üles moodustama oma
organisatsiooni liikmetest
paatkondi, kaasama
sõpruskondi ja pereliikmeid, et
saaks kokku ühe uhke ja toreda
flotilli Pirita jõe saladuste
avastamiseks!

Pirita jõe avastuslik
kanuu- ja raftiretk
toimub Pirita jõe 8.5
km pikkusel lõigul
10.augustil 2018

PÄEVAKAVA 10.08.2018
14.30 Kogunemine ja registreerumine Vaskjala veehoidla ujula parklas
(hilisem finišipaik)

Saadud kogemused
võivad aluse panna uutele
liikumisharrastustele ja
traditsioonidele – oleme
selleks valmis!

14.45 Bussid väljuvad stardipaika ehk kanuude ja raftide
vettelaskmispaika (Jüri-Vaida maantee sillakoht). Bussides jagatakse
juhiseid matkaks.
15.30 Avatud start
16.30 – 18.30 Veskitaguse peatuspaik – läbitud on 2,2 km ja ametlik
pikem maabusmisluba on antud kõigile peremees Meelise poolt. Toimub
retke ametlik avamine ja lõpetamine ühe korraga. Põhja-Harju
Koostöökogu pakub oma külalistele 10.aastapäeva puhul süüa, juua ja
sünnipäeva torti. Mõned toimuvad tegevused jäävad ka üllatuseks!

Korraldus ja Info:

18.30 – 20.00 Jätkub jõematka pikem osa (6,3 km) Vaskjala veehoidla
Margit 5201189 margit@leaderph.eu ujula parkla suunas. Lõpp kellaaeg on orienteeruv.
Carmen 53841636 carmen@leaderph.eu

Jõeretk on Põhja-Harju Koostöökogu
2018.aastal heakskiidetud ühisprojekti
„Leader liigub Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas“
avaüritus. Ühisprojektil on partnerit kolmest
vallast ja selle eesmärk on teha valdade
piiriülest koostööd spordi ja aktiivse vaba aja
veetmise valdkonnas 2018-2020.

Reeglid: 1. Osavõtutasu on 10 eur kanuu eest (kanuus 2-3 inimest) või 5 eur rafti koha eest. Osavõtutasu
kantakse üle Põhja-Harju Koostöökogu kontole EE 921010220086728011, hiljemalt 1.augustiks 2018.
Ülekandel palun märkige selgitusse sõna RETK_10.08.18_osaleja/te ees-ja perekonnanimi. Alles peale
osavõtumaksu tasumist on kanuu või koht raftis registreeritud! Soovi korral laekub osavõtutasu arve peale
registreerimist Teie meiliaadressile. Laekunud osavõtutasusid ei tagastata.
Osavõtutasu sisaldab: kohta raftis või kanuud meeskonnale päästevestide ja instrueerimisega, lõunasööki ja
jooki, väikest üllatust ja puhkepausi Veskitaguse külas, transporti matka alguses.
2. Registreerimine avatud kuni kohtade täitumiseni (100 inimest) või kuni 1.augustini 2018 registreerimislingi
kaudu: https://goo.gl/forms/YhJBirjmKrJEC3v32
3. Kõik retkel osalejad on jõel omal vastutusel. Alaealiste eest vastutavad nendega kaasasolevad
täiskasvanud. Igas kanuus peab olema vähemalt üks täiskasvanud osaleja. Jõel abivajajaid abistab saatepaadi
meeskond (vabatahtlikud päästjad).

KANUU (2-3 kohta)
4. Rajaskeem

RAFT (6 kohta)

