Lietuvos skautija
Jūrų skautų konferencija
Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų “Šventosios” tuntas

Jūrų skautų 97-asis gimtadienis - “Jūros upe” 2019m. Kovo 9-10d. Tauragėje
Kviečiame dalyvauti Lietuvos Jūrų skautų gimtadienyje. Tai nacionalinis renginys. Šiais metais visi jūrų
skautų gimtadieniui, pirmą kartą renkasi į Tauragę. Susitiksime senai matytus draugus ir susipažinsime
su naujais, prisiminsime savo žygius ir stovyklas, išgirsime kitų jūrų skautų nuotykius. Kartu dalyvausime
aktyvioje programoje mieste, vakarinėje programoje. O koks gimtadienis be torto!
Renginio pradžia:

Renginio pradžia:

2019-03-09
šeštadienis
07:10

2019-03-10
sekmadienis
18:00

Miegojimo vieta:

Tauragės Šaltinio progimnazija
J. Tumo-Vaižganto g. 123, 72232 Tauragė

Renginio pradžios ir pabaigos vieta: Ukmergės jaunimo laisvalaikio centras, Adresas: Miškų g. 29, Ukmergė

Svarbu:
1. Privaloma dalyvių registracija. Registracija patvirtinama gavus apmokėjimą grynais / pavedimu.
Gavėjas: Skautų slėnis (į. k.: 303299703) Gavėjo sąskaita (Paysera): LT093500010003282739
Paskirtyje būtina nurodyti: Už Jūrų skautų gimtadienio renginį, 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 renginį neišleidžiami.
3. Dalyviai patys pasirūpina atvykimu ir parvykimu iš renginio pradžios/pabaigos taškų!

Daiktų/dokumentų sąrašas
Dokumentai
- Tėvų leidimas/sutikimas
Inventorius
- Patogi nedidelė kuprinė
- Miegmaišis, paklotėlis
- Lengva avalynė persiauti
mokykloje (tinkanti rikiuotei)
- Higienos priemonės

Rūbai
- Kaklaraištis, uniforma, skautiškas džemperis
ir kita skautiška atributika (jeigu turi)
- Patogi avalinė vaikščiojimui renginio metu
- Rūbai pagal oro sąlygas
- Neperšlampama striukė (pagal orą)
- Kaklo, galvos uždangalai, pirštinės
- Atskiri rūbai miegui

Indai ir įrankiai
(nedūžtantys ir atsparūs karščiui)

- Puodelis, Dubenėlis, Šaukštas
Maistas
- Sumuštiniai ar kiti užkandžiai
keliaujant į/iš renginio
- Buteliukas vandens / gertuvė

Renginio kaina ir registracijos etapai:
Renginio kaina yra 30€* (Skautams ir visiems mūsų draugams Lietuvoje ir užsienyje)
Registracija iki 2019.02.16 (šeštadienis) 18:00 - 25€ dalyviui
Registracija iki 2019.03.01 (penktadienis) 18:00 - 30€ dalyviui
Akcija: 2 suaugusius/tėvus/vadovus galinčius lydėti mūsų dalyvius priimsime į renginį už ypatingą kainą. Kviečiame!
Dalyvių kiekis ribotas - autobuse 45 vietos, mūsų virš 80!
Į renginio kainą įskaičiuota:
- Kelionė (Ukmergė-Tauragė-Ukmergė), programa, apgyvendinimas nakvynei, renginio atributika
- maitinimas (03.9: pietūs, vakarienė, TORTAS; 03.10: pusryčiai, pietūs)
Apgyvendinimas:
Renginyje dalyviai bus apgyvendinti mokykloje esančiose salėse ir koridoriuose
Patalpose vaikščioti su laukiniais batais nebus galima, todėl reikia turėti pakaitinius batus vaikščiojimui viduje
Mokykla - Tauragės Šaltinio progimnazija, J. Tumo-Vaižganto g. 123, 72232 Tauragė

Registracija patvirtinama gavus dalyvio/ių mokestį pavedimu arba grynais/kortele sueigų metu.
Registruoja vadovas Jonas Dragūnas, 866364451, inf@skautuslenis.lt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVARBU SVARBU SVARBU
Kiti svarbiausi artimiausi renginiai 2019m.:
Vasario 16d. - Pėsčiųjų žygis”Ukmergė-Pabaiskas”, vasario 16d. renginys Ukmergės mieste
Vasario 22d. - Skautų įkūrėjo dienos (saulės) pasitikimas ant Ukmergės piliakalnio (7:20)
Kovo 11d. - Ukmergės ir Širvintų jūrų skautai kovo 11-ąją mini Širvintose
Gegužės 10-12d - Baltijos jūros savaitgalis Klaipėdoje

Tėvų leidimas vykti į skautų renginį

______________________________
dokumento pasirašymo vieta ir data

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

dalyvautų Jūrų skautų gimtadienyje ,,Jūros upe“, Tauragėje.
 Sutinku, kad šio skautiško renginio metu (nuo 2019.03.9-10d.), esant būtinybei, mano vaikui būtų suteikta
pirmoji medicininė pagalba, ir, nepavykus susisiekti su tėvais, būtų tęsiamas gydymas.
 Sutinku, kad vadovas
Jonas Dragūnas, 1980.01.24 atstovautų man gydymo įstaigoje.
vardas, pavardė, gimimo data

 Sutinku / nesutinku, kad mano vaikas būtų fotografuojamas, filmuojamas. Sutinku / nesutinku, kad
fotografuota ar filmuota medžiaga būtų naudojama Lietuvos skautijos, Skautų slėnio 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

