
 

      
  
 ANKEET JA JUHISED  NOORTERÜHMA JÄRELEVAATAJALE 

Juhised noorterühma järelevaatajale 
 
Tere tulemast Tallink Siljale! Soovime, et kõik reisijad veedaksid meie laevadel hästi aega. Juuresolevad 
”mängureeglid” on koostatud ühise meeldiva ajaveetmise ja turvalisuse tagamiseks. Tutvuge reeglitega juba enne 
reisi!  
 
Rühm ja rühma järelevaataja moodustavad meeskonna, kus rühma järelevaataja on ”kapteniks”, kes 
esindab rühma kõigis olukordades. On oluline, et järelevaataja tunneb oma rühmas olevaid noorukeid ja 
nemad teda. Rühma järelevaatajaks hakanu peab mõistma, et tegemist pole pelgalt vormitäitmisega, vaid 
vastutusrikka ülesandega. Täname Teid koostöö eest – nii tagame kõigile õnnestunud reisi!  
 
Rühma järelevaataja peab: 

• olema vähemalt 30-aastane 
• hoolitsema rühma eest kogu reisi vältel 
• teatama rühma liikmetele, et laeval peab järgima Tallink Silja reegleid ja laeva kapteni antud käske 
• kontrollima, et kogu rühm läheb koos laevale 
• kontrollima, et laevale ei võeta kaasa oma alkohoolseid jooke, spray-värve 
• tutvuma laeva ohutusjuhistega ja paluma ka rühma liikmetel nendega tutvuda 
• kontrollima rühma käitumist laeval kogu reisi ajal ning sekkuma viivitamatult kõigisse korrarikkumistesse  
• kui olukord nõuab, kontakteeruma (infoleti kaudu) laeva turvatöötajaga. Laeva infopunkt on avatud ööpäev 

läbi 
• selgitama rühma liikmetele, et lõbutseda võib, kuid ilma kaasreisijaid häirimata  
• kontrollima, et pärast kella 23.00-i valitseks rühma kajutites öörahu  
• toimima kõigis situatsioonides rühma, kaasreisijate ja laevakompanii huvides  
• kontrollima, et rühma alaealised liikmed ei tarbiks alkoholi  
• meeles pidama, et alkohoolsete jookide andmine alaealistele on karistatav  
• selgitama, et rühma liikmed vastutavad enda põhjustatud kahjude ja korrarikkumiste eest  
• selgitama, et rühma, rühma liikme või järelevaataja laeva kahjustav tegevus võib halvimal juhul lõppeda 

laevalt eemaldamise ja järgmisse sadamasse jätmisega.  
•  andma  laeva infolauda  blanketi, kuhu on kantud check-in’is saadud noorte kajutinumbrid. 

 
Nõustun Tallink Silja  rühma järelevaatajale kehtestatud nõudmistega 
Koht  ja kuupäev 
 
 

Järelevaataja kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber)  
 
 

Järelevaataja kajuti number 
 
 

Allkiri 
 
 

 
 
Vastutan järgmiste noorukite eest: 
Noorukite nimed ja kajutid (numbrid lisatakse sadamas). Kirjutage trükitähtedega! 
 
 
1.________________________________________ 
 
2.________________________________________ 
 
3.________________________________________ 
 
4.________________________________________ 
 
5.________________________________________ 
 
6.________________________________________ 
 

7.________________________________________ 
 
8.________________________________________ 
 
9.________________________________________ 
 
10._______________________________________ 
 
 


