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Mieli tėveliai,
pradedame 2018 metus. Jie Lietuvos skautams, kaip ir mūsų valstybei jubiliejiniai, švenčiame 100 metų nuo Lietuvos skautų įsikūrimo ir
kviečiame šiais metais būti aktyviais, drąsiais ir viską išbandančiais.
Šia proga dalinamės informacija kaip aktyviai dalyvauti Lietuvos
skautiškame judėjime.

I. Tautinė skautų stovykla “Laužų karta”. 2018m. Liepos
14-22d., Rumšiškės
- Tai, TIK skautams skirta stovykla, kurioje planuoja stovyklauti 2500-3000 Lietuvos ir
pasaulio skautiškų organizacijų narių.
- Kaip žinia, iki vasario mėn. 20d. stovyklos kelialapis dalyviams - 100€,
vėliau kaina kyla į 150€ (iki balandžio 20d.) ir 200€ (iki birželio 20d.).
REGISTRACIJOS ŽINGSNIAI:
1. Pranešti vadovui ir užsiregistruoti registracijos sąrašuose - vadovas Jonas Dragūnas
Registruotis sms, facebook, el. paštu, gyvai, telefonu ir visais kitais komunikavimo būdais.
2. Susimokėti už stovyklą ir gauti vadovo patvirtinimą:
Sąskaitos koordinatės:

Gavėjas: Jonas Dragūnas / Sąskaita: LT643500010003289024 / Bankas: Paysera LT
Pastaba: Registracijos mokesčiai bus pervesti į stovyklos sąskaitą, kai bus sukomplektuota Ukmergės ir Širvintų jūrų
skautų grupė (15 vaikų) ir jai priskirtas vadovas!
SVARBU: Jeigu planuojate dalyvauti, bet 100€ kelialapio suma yra per didelė sumokėti vienu kartu - visada tai
galima daryti dalimis. Svarbiausia pirma įmoka, kad būtų galima registruoti į dalyvių sąrašus!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Ieškome savanorių ir lydinčių tėvų Tautinei skautų stovyklai “Laužų karta”
- Jūrų skautai turės ~300 dalyvių atskirą pastovyklę bei 50-60 savanorių vadovų ir tėvų. Veiklos sritys:
1. 15 vaikų grupelių palydėjimas į programą bei priežiūra stovyklos metu (kartu su vaikais dalyvauti programoje!);
2. Jūrų skautų programoje UOSTE, kur su komanda turėsime nemažai reikalų prie vandens su laivais ir ne tik;
3. Jūrų skautų PASTOVYKLĖJE, įrengimas, virtuvė, aprūpinimas ir kt. rūpestėliai gyvenant kartu.
Savanorio mokestis iki vasario 28d. TIK 50€ (įskaičiuotas maitinimas ir visa, ką stovykla jums gali duoti!)
Skaičius ribotas, turime savanorių net iš JAV, bet labai laukiame tėvelių ir mamyčių, kurie norėtų dalyvauti kartu!.
REGISTRACIJOS ŽINGSNIAI:
1. Pranešti vadovui ir užsiregistruoti registracijos sąrašuose - vadovas Jonas Dragūnas
Registruotis sms, facebook, el. paštu, gyvai, telefonu ir visais kitais komunikavimo būdais.
2. Registruotis stovyklos registracijos sistemoje: http://registracija.ts2018.lt (kaip tą padaryti praneš vadovas Jonas)
3. Užsiregistravus į savo el,. paštą gausite visas instrukcijas kur pervesti pinigus ir ką daryti toliau.
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III. 2% PARAMA UKMEGĖS JŪRŲ SKAUTAMS
- Kviečiame paremti mus! Paramą naudojame jūsų vaikų veikloms Ukmergės rajone!
- Visa informacija rasite adresu: www.skautuslenis.lt/parama
DEKLARAVIMUI
REIKALINGUS MŪSŲ REKVIZITUS RASITE ŠIO PUSLAPIO VIRŠUJE

