
 

 

Sügaval, sügaval kehas elab hing.

Keegi pole teda veel näinud, aga kõik teavad,

et ta on olemas.

Hinge sees, tema keskel, seisab ühel jalal lind...

Eesti Spordiselts Kalev on aastal 2016 korraldamas Eestimaa võimlemispidu, mis kannab

pealkirja HINGELIND.

2.juulil 2016 osaleb Kalevi Keskstaadionil ca 7000 harrastajat live muusika saatel.

Laseme kõik koos lendu Hingelinnu, kes nüüd üle Eestimaa tuisates jagab aktiivselt peosõnumit

maakonnast maakonda, vallast valda, külast külasse.

RIIETE ja VAHENDITE HINNAKIRI

Beebid ja väikelapsed (Headuselaegas, kava autor Solvi Kruus) - NB! riiete tellimus algab 1.märtsil 2016!

Mudilased (Avastuste laegas, kava autor Urve Keskküla)

1-3.klass (Loovuse laegas, kava autor Kadri Jukk)
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4-6.klass (Seikluste laegas, kava autor Nele Varendi)

7-9.klass (Krutskite laegas, kava auto Andre Laine)

Gümnaasium ja tudengid (Hingepuhtuse laegas, kava autor Marju Asarov)

Poisid/mehed ja noorkotkad/ kodutütred (Tõelaegas, kava autor Thea Turulinn)

Eliit (Hingevalu laegas, kava autor Elina Gorelašvili) 

Idla (Järjepidevuse laegas, kava autor Katrin Reinup)

Daamid1 (Õnnelaegas, kava autor Rauno Zubko) 

Daamid2 (Hingerahu laegas, kava autor Agne Kurrikoff-Herman) 

Riiete kohta saab küsimusi esitada e-posti teel anneli [ät] eestikalev.ee või telefonil 516 2840.

 ________________________________________________________

Võimlemispeo osalemispaketid ja peole registreerida saad SIIN!

Võimlemispeole saab registreerida kuni veebruar 2016!

TÄHELEPANU!

Proovipäevadel ei pääse lapsevanemad staadionitele ilma saatja käepaelata. Käepaela saab tellida juhendaja Kalevi

kodulehelt. 29 EUR käepael võimaldab kõikidel päevadel staadionitele sisse pääseda ning annab võimaluse ka viimasel

etenduse päeval osa saada kahest etendusest Idatribüünil ja lõunasöögi.

________________________________________

Head vabatahtlikud!

1901. a. asutatud Eesti vanim ja suurim Spordiselts Kalev tähistab iga viie aasta tagant oma sünnipäeva, mille raames

korraldatakse suur  Eestimaa harrastajate võimlemispidu Kalevi Keskstaadionil.

 

2.juulil 2016 Kalevi Keskstaadionil toimuv Eestimaa võimlemispidu kannab pealkirja "HINGELIND" ning sellel osaleb ca

7000 harrastajat live muusika saatel.

Selleks, et Eestimaa võimlemispidu hästi õnnestuks ja kõigile osalejatele ja pealtvaatajatele meeldejääva elamuse pakuks,

otsime oma meeskonda positiivseid ja energilisi VABATAHTLIKKE.

Vabatahtlike töövaldkonnad on:
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- Staadionite märgistus 

- Staap 

- Suveniirid 

- Välisesinemised 

- Staadioni proovid 

- Rühmade saatjad – soomlased, taanlased 

- Toitlustamine 

- Etendused 

- Rongkäik

Ootame:

- Särasilmseid  noori tudengeid, kellel võimalus abiks olla 7 päeva 

- Kohusetundlikkust, rõõmsat meelt, pingetaluvust

- Mõne võõrkeele oskust kõne tasandil 

- Positiivset ellusuhtumist 

- Tallinna tundmist 

Omalt poolt pakume:

- Tutvuda Eesti Spordiseltsi Kalev ühe mahukama töövaldkonnaga.

- Pakume võimalust osa saada ühest suurimast massvõimlemispeost.

- Rõõmsat ja motiveeritud  meeskonda.

- Võimalust leida palju uusi sõpru (ka välismaalt!) ning praktiseerida keelt.

- Anda oma panus suurepärase massürituse korraldamisel.

- Toitlustust + majutust koolimajas ürituse kuupäevadel Tallinnas.

- Võimalust osaleda kõikidel kultuuriüritustel, mis peo raames korraldatakse.

- Võimalust osaleda erinevates töölõikudes, et valdkonniti saada erinevaid kogemusi.

- Tunnistust, kus on kirjutatud teie tööde loetelu päevade ja tundide arv.

Vabatahtlikuks kandideerimiseks täida palun ANKEET ja saada see hiljemalt 01.02.2016 aadressile lembe [ät]

eestikalev.ee
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