2018m. Lapkričio mėnesio žygis: “Ukmergės-Širvintų rajonais”
15-20km, 1 dienos orientavimosi žygis Ukmergės ir Širvintų rajono ribomis. Orientuosimės su
kompasu ir žemėlapiu, susipažinsime su neatrastomis vietovėmis, išbandysime bekelės ėjimą, vyks
skautiška programa su užduotimis.
Žygyje kviečiame dalyvauti ne tik lankančius jūrų skautus, bet ir jų tėvus, brolius ir seses.
Renginio pradžia: 2018-11-25 (sekmadienį) 10:00
Atvykimo adresas: Krikštėnų bažnyčia, Klevų g. 9, Vileikiai, Ukmergės r.
Vietos koordinatės: 55.118707, 24.854056
Renginio pabaiga: 2018-11-25 (sekmadienis) 18:00
Atvykimo adresas: Ežero g. 21, Špokiškio k.
Vietos koordinatės: 55.112552, 24.755191
Svarbu:
1.

Privaloma dalyvių registracija. Registracija patvirtinama gavus apmokėjimą grynais arba
pavedimu.
Gavėjas: Skautų slėnis (į. k.: 303299703) Gavėjo sąskaita (Paysera): LT093500010003282739
Paskirtyje būtina nurodyti: Už lapkričio žygį, dalyvio vardas, pavardė

2.

Tėvų sutikimas. Nepilnamečiai dalyviai (jei dalyvauja be tėvų) į stovyklą atsiveža užpildytą ir
pasirašytą tėvų/globėjų leidimą-sutikimą dalyvauti renginyje.
Be tėvų/globėjų sutikimo vaikai į žygį-stovyklą neišleidžiami.

3.

Med. Pažyma. Tie, kurie dar nėra padavę, nepilnamečiai dalyviai į žygį atsiveža sveikatos pažymos
(forma 027-1a) galiojančią kopiją. Pažyma galioja 1 metus nuo išrašymo datos.

4.

Dalyviai patys pasirūpina atvykimu ir parvykimu iš renginio pradžios/pabaigos taškų!

Daiktų/dokumentų sąrašas (* - būtina pasiimti)
Dokumentai
- Tėvų leidimas/sutikimas*
- Med. pažyma

Rūbai
- Patogi avalinė*
- Rūbai pagal oro sąlygas

Indai ir įrankiai

Žygio inventorius
- Patogi kuprinė*
- Termosas
- Sulankstomas peiliukas
- Prožektorius (sutemus)

- Neperšlampama striukė (pagal orą)
- Kaklo, galvos uždangalai, pirštinės
- atšvaitas ir/ar liemenė* (ėjimui keliu)

(nedūžtantys ir atsparūs karščiui)
(keletas sluoksnių,

kūno temperatūros reguliavimui)

- Puodelis*
- Dubenėlis*
- Šaukštas/šakutė*
Maistas
- 1,5L geriamas vanduo*

(11,5L maisto gamybai + buteliukas gertuvė sau)

- Šokoladas ar kt.

Renginio kaina ir registracijos etapai:
Renginio kaina yra 10€*
* - visiems vaikams (ir jų šeimos nariams) pasirašiusiems NVŠ paslaugų sutartis / susimokėjusiems tunto
nario mokestį žygio kaina - 5€
1 registracijos etapas: iki 11.19 (pirmadienis) 18:00 - 5€ dalyviui
2 registracijos etapas: iki 11.22 (penktadienis) 12:00 - 8€ dalyviui
Registracija patvirtinama gavus dalyvio/ių mokestį pavedimu arba grynais sueigų metu.
Registruoja vadovas Jonas Dragūnas
Dėl skautiškų ir kitų klausimų kreipkitės į vadovą:
Joną Dragūną – 8 663 64451 / info@skautuslenis.lt

