Tėvų leidimas vykti į skautų renginį

______________________________
dokumento pasirašymo vieta ir data

Aš sutinku, kad mano sūnus/ dukra _____________________________________________________________
vardas, pavardė, gimimo data

dalyvautų Ukmergės jūrų skautų savaitgalio renginyje prie Baltijos jūros, Klaipėdoje.
 Sutinku, kad šio skautiško renginio metu (nuo 2017. 04. 21-23d.), esant būtinybei, mano vaikui būtų suteikta
pirmoji medicininė pagalba, ir, nepavykus susisiekti su tėvais, būtų tęsiamas gydymas.
Jonas Dragūnas, 1980.01.24 atstovautų man gydymo įstaigoje.
 Sutinku, kad vadovas
vardas, pavardė, gimimo data

 Sutinku / nesutinku, kad mano vaikas būtų fotografuojamas, filmuojamas. Sutinku / nesutinku, kad
fotografuota ar filmuota medžiaga būtų naudojama Lietuvos skautijos veiklai pristatyti be atskiro mano
sutikimo.
 Dėl neatsakingo vaiko elgesio stovyklos ir galimų traumų per ekskursijas ir žygius organizatoriams
priekaištų neturėsiu.
 Įsipareigoju atlyginti tyčiniais ir aplaidžiais veiksmais padarytus nuostolius.
Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus apie Jūsų vaiką:
Taip

Ne

Pastabos

Mano vaikas alergiškas
Mano vaikui leidžiama maudytis vandens telkinyje
Mano vaikas gali dalyvauti visuose užsiėmimuose
Mano vaikas skiepytas nuo erkių sukeliamų ligų
Mano vaikas yra apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų
Mano vaikas stovykloje turi kišenpinigių
Nurodykite, jei Jūsų vaikas serga viena iš šių ligų: epilepsija, bronchinė astma, cukrinis diabetas
Kitos ligos, kurios reikalauja atidesnės vadovų priežiūros:
Mano vaikas vartoja vaistus, todėl šiai stovyklai įdedu jam reikalingų vaistų (nurodykite, kaip juos vartoti):
* Mano vaikas
Su renginio sąlygomis bei taisyklėmis susipažinau
___________________________________________________________________________________________________________
(sutikimą davusio asmens vardas, pavardė, adresas, tel. nr. parašas)

________________
* Jei Jūs manote, kad mes turime dar ką nors žinoti apie Jūsų vaiką – prašome parašyti

PROGRAMA
Balandžio 21d. Penktadienis
15:00 - išvykstame į Klaipėdą nuo Maxima aikštelės ( Žiedo g.1.)
20:00 - įsikūrimas nakvynės vietoje
20:30 - naktinis žygis Baltijos jūros pajūriu
22:30 - Naktipiečiai
23:00 - Tylos metas
Balandžio 22d. Šeštadienis
7:30 - keliamės, mankšta
8:00 - pusryčiai
8:30 - žygis į Pavasario šventę
9:30 - Registracija
10:00 - Šv. Mišios
10:45 - Eisena į rikiuotės aikštę
11:30 - Rikiuotė Teatro aikštėje
12:30 - Veikla Smiltynėje (Keltas)
Pietūs: Dalyviai pietų davinį gaus registruojantis ir pietus valgys pagal grupės poreikius ir programą!
15:30 - Veikla Klaipėdos senamiestyje
17:00 - Vakarienė
17:30 - Koncertas
19:30 - Pavasario šventės pabaiga
20:30 - Grįžimas į miegojimo vietą
21:00 - Vakaro programa
22:30 - Naktiepiečiai
23:00 - Tylos metas
Balandžio 23d. Sekmadienis
8:00 - keliamės, mankšta
8:30 - pusryčiai
9:00 - Susitvarkymas
10:00 - Programa prie Baltijos jūros
12:00 - Išvykimas į Ukmergę
16:00 - 17:00 - Parvykimas į Ukmergę (Maxima aikštelė, Žiedo g.1.)

DAIKTŲ SĄRAŠAS
- Skautiškas kaklaraištis, uniforma (jeigu turima), skautiškas džemperis/marškinėliai (jeigu turima)
- Turistinis kilimėlis, miegmaišis, asmens higienos reikmenys (rankšluostis, dantų šepetėlis/pasta)
- Valgymo indai ir įrankiai, gertuvė/buteliukas vandeniui
- Maža kuprinė (bus naudojama šeštadienio renginyje mieste, susidėti maistą, vandenį ir kt. reikmenis)
- Rūbai pagal oro sąlygas buvimui lauke, tinkami žygiui pajūriu. Rūbai miegui ir persirengimui
patalpoje. Patalpose vaikščiosime be batų, pasiimti lengvą avalynę
- Sumuštinių / užkandžių kelionės metu ir penktadienio vakarienei (žygiui)

Svarbią informaciją skelbsime: www.skautuslenis.lt/nvs
Renginio kaina dalyviui:
Iki kovo 20d. - viso renginio kaina dalyviui - 30€ (NVŠ programa dengiame 20€ dalyviui)
Nuo kovo 21d. - 35€ (Pavasario šventės organizatoriai brangina renginį užsiregistravusiems vėliau!)
Nuo balandžio 1d. - 38€
Nuo balandžio 14d. - 48€
Nesusimokėję Lietuvos skautijos nario mokesčio, už renginį moka +2€ papildomai!
Registruoja ir į klausimus atsako vadovas Jonas Dragūnas - 866364451

