Viikingid – Öö muuseumis
Korduma kippuvad küsimused



Kui palju täiskasvanuid lastegrupi kohta osalema peab?
Öö muuseumis on eelkõige lastele suunatud sündmus, täiskasvanute roll on lapsi tegemistes
toetada, kuid julgeme oletada, et meeldejääv on ta kõigile. Meie soov on, et lastega oleks
kaasas nende eest vastutavad täiskasvanud. Keskmiselt võiks arvestada, et vähemalt iga 4
lapse kohta on 1 täiskasvanu ehk:
kui osaleb kuni 4 last, peab kaasas olema 1 täiskasvanu;
kui osaleb 4 kuni 8 last, peab kaasas olema 2 täiskasvanut;
kui osaleb 8 kuni 12 last, peab kaasas olema 3 täiskasvanut.



Kui vanadele lastele on sündmus suunatud?
Sündmus on suunatud peamiselt 7-12-aastastele lastele, kuid iga vanem tunneb oma last
kõige paremini ning nii ei ole ka välistatud, et 6-ja 13-aastane tunnevad sündmusest rõõmu.
Peamine on silmas pidada, et laps oskab käituda suures seltskonnas, julgeb uinuda ja magada
võõras kohas ning saab aru öörahu mõistest.



Milline on sündmuse ajakava?
19.30-20.00 Sissepääs ja registreerimine
20.00-23.30 Grupijuhtide poolt juhitud programm
23.30-00.00 Ettevalmistused magamiseks
00.00-7.30 Öörahu
7.30-9.00 Hommikusöök



Mida kaasa võtta?
Iga osaleja peab kaasa võtma isikliku taskulambi, hügieenitarbed, magamiskoti, matkamati
jm endale sobivad magamisvahendid. Magamine toimub nagu matkal, magamisplatsiks on
muuseum. Väliriided saab jätta garderoobi (valveta), muuseumis on lukustatavad kapid.
Soovitav on panna selga mugavad riided ja jalga mugavad jalanõud.



Kuidas on lood söögiga?
Soovitame enne sündmusele tulekut kõhu täis süüa. Kaasavõetud söögiga sisse ei lubata, küll
aga võib kaasa võtta joogipudeli. Programmi jooksul toimub üks kerge snäkipaus (hinna
sees). Kergeid snäkke saab osta ka Lennusadama kohvikust. Piletihinna sisse kuulub
hommikusöök.



Kuidas on lood privaatsusega?
Öö muuseumis on koostegutsemiseks. Osalejad jagatakse umbes 20-pealisteks gruppideks ja
iga grupp saab endale grupijuhi, kelle juhtimisel toimub tegevus kogu programmiks
ettenähtud aja. Pärast programmilise osa lõppu algab ettevalmistus magamiseks. Muuseum
muutub suureks laagriplatsiks, magamine toimub Lennusadama angaari esimesel korrusel
allveelaeva Lembit vahetus läheduses.



Missugune on täiskasvanute roll?
Täiskasvanud võivad osa võtta kogu programmist sama lustlikult nagu lapsedki. Siiski palume
arvestada, et täiskasvanu vastutab endaga kaasa võetud laste eest - täiskasvanute roll
kindlustada, et laste käitumine tagaks meeldiva õhtu nii neile endile kui teistele osalejatele
(nii programmi läbiviimise ajal, aga kindlasti ka öörahu ajal!).



Millal saab muuseumist lahkuda?
Öö muuseumis on kogu öö kestev üritus, mis eeldab muuseumis viibimist kogu öö ja lõpeb
hommikul. Soovi korral võib lahkuda ka pärast programmi lõppu ja enne öörahu. Loomulikult
saab öösel lahkuda hädaolukordade korral.

