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TRUMPOS GAMTOS PROGRAMOS
Subalansuotos pagal grupės amžių, patyrimą ir poreikius. Kiekviena programa kelia vis naują iššūkį ir kviečia
susipažinti su gamta iš arčiau. Stebėsime aplinką ir ieškosime paslėptų deimantų, iškoduosime slaptas žinutes,
pabandysime uždegti ugnį be degtukų bei pasigaminti maistą. Veiksime individualiai ir komandoje, o greičiausios ir
sumaniausios komandos lauks nepaliesti civilizacijos lobiai.

SKAUTORAMA
Aktyvi skautų programa gamtoje. Skautoramoje prisiliečiame prie
išgyvenimo gamtoje patyrimų: virvių ir mazgų panaudojimas gamtoje,
laužo užkūrimas be degtukų, peilio/kirvio naudojimas ir pirmoji pagalba.
Dalyvių laukia skautiškų užduočių programa, kurios metu veiksime
komandomis, o užduotis gali tekti daryti tiek sausumoje, tiek vandenyje.
Programoje gali būti įtraukti papildomi elementai: maisto gamyba ant
laužo, šaudymo (lankų, spyruoklinių šautuvų) ar vandens programos.
3 val.

Nuo 8m.

Nuo 20

Nuo 10 Eur
asmeniui

ŽYGIO LOBIAI
8km aktyvi orientavimosi žygio programa.
Programoje: žygis su skautų vadovais, pietų gamyba ant laužo, paslėptų
koduotų deimantų iššifravimas ir lobio paieškos.
Grupę lydi ir programą vedą skautų vadovai.
Programoje gali būti įtraukti papildomi elementai: šaudymo (lankų,
spyruoklinių šautuvų) ar vandens programos.
5 val.

Nuo 10m.

Nuo 15

Nuo 15 Eur
asmeniui

IŠGYVENIMO ŽYGIS
15km žygis su aktyvia programa sausumoje
Programoje: žygis su skautų vadovais, pietų gamyba ant laužo, paslėptų
koduotų deimantų iššifravimas ir lobio paieškos. Ištvermės ir
komandinio darbo išbandymas visai grupei.
Grupę lydi ir programą vedą skautų vadovai.
Programoje gali būti įtraukti papildomi elementai: žygis pelkėta vietove,
plaustais, kanojomis Šventosios upe ir pan.
6 val.

Nuo 12m.

Nuo 15

Nuo 15 Eur
asmeniui

SKAUTŲ SLĖNIS
SKAUTŲ NEFORMALAUS UGDYMO CENTRAS GAMTOJE
į.k.: 303299703, Rojaus Sodų g. 1, Sukiniai, Ukmergės r., 20254 Lietuva
Luminor a.s.: LT704010051001988897 / PaySera LT a.s.: LT183500010002272419
Daugiau informacijos: www.skautuslenis.lt | REGISTRACIJA: +370 663 64451 / registracija@skautuslenis.lt

VISOS DIENOS GAMTOS PROGRAMOS
Nesvarbu, sausumoje, vandenyje ar virš žemės, kviečiame į visos dienos (8val.) patyrimą gamtoje! Subalansuota pagal
grupės amžių, patyrimą ir poreikius. Kiekviena programa koncentruojasi į tam tikrą gamtos elementą ir skautiškos
programos įgūdžius. Tai įžanga į stovyklavimo gamtoje patirtį, o galbūt nemenkas iššūkis sau, draugams ir kolegoms.
Ar esate pasiruošę išsikelti ir pasiekti savo tikslus?

SKAUTIŠKA DIENA
Užsakomoji 1 dienos programa sausumoje.
Programoje: kompleksinė, pagal grupės poreikius pritaikyta skautiška
sausumos programa mūsų stovyklavietėje ir apylinkėse su pietų gamyba
ant laužo.
Programa vyksta Skautų slėnio stovyklavietėje ir Ukmergės/Širvintų r.
8 val.

Nuo 8m.

Nuo 15

Nuo 25 Eur
asmeniui

NEPTŪNO KELIAS
Žygis ir aktyvi orientavimosi bei komandinio darbo programa laivais
(kanojos, baidarės, plaustai, komandiniai laivai). Plausto statybos ir žygio
užduotys Žirnajų ežere ar Šventosios upėje.
Programa vyksta Skautų slėnio stovyklavietėje ir Ukmergės/Širvintų r.
8 val.

Nuo 10m.

Nuo 20

Nuo 35 Eur
asmeniui

SKAUTIŠKA DIENA LIETUVOJE
Aktyvi, pagal grupės poreikius pritaikyta skautiška sausumos programa
su pietų gamyba ant laužo.
Užsakoma programa vyksta pasirinktoje vietoje Lietuvoje
8 val.

Nuo 8m.

Nuo 15

Nuo 35 Eur
asmeniui

NEPTŪNO KELIAS LIETUVOJE
Aktyvus vandens žygis su komandos formavimo programa dalyvių
pasirinktoje vietoje Lietuvoje. Pasiūlysime jūsų komandai pritaikytą
programą upėje arba ežere. Į programą įskaičiuota programa,
inventorius, laivai, instruktoriai ir prizai
8 val.

Nuo 12m.

Nuo 20

Nuo 45 Eur
asmeniui
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2‐3 DIENŲ STOVYKLŲ PROGRAMOS
Šios užsakomosios stovyklos yra puikus būdas klasei ar kolektyvui išbandyti savo komandinius sugebėjimus ir įgyti
naujų įgūdžių ir patirčių. Stovyklų programą visada deriname pagal dalyvių amžių, patirtį ir norus išsikelti sau iššūkį.
Tai dvi arba trys dienos gamtoje su aktyvia programa, maisto gamyba ant laužo ir skautų vadovais. Visos stovyklos
vyksta Skautų slėnio stovyklavietėse, Ukmergės ir Širvintų rajonuose.

STOVYKLAVIMO ABC
Užsakomoji 2 dienų skautų stovykla.
Programoje: stovyklavietės įsirengimas, skautų mokymai, žygis ir vakarinė programa. Maisto gamyba ant laužo,
šaudymas iš lankų ir šautuvų bei kitos užduotys ir žaidimai.
Į programą įskaičiuota: programa ir vadovai, stovyklavietės infrastruktūra ir transportavimas į programines vietas,
inventorius, laivai ir priemonės, maistas, prizai ir dalomoji medžiaga.
Grupę lydi ir programą vedą skautų vadovai.
30+ val.

Nuo 10m.

Nuo 20

Nuo 35 Eur asmeniui

IŠGYVENIMO GAMTOJE STOVYKLA
Užsakomoji 3 dienų skautų stovykla.
Programoje: stovyklavietės įsirengimas, skautų mokymai, sausumos ir vandens bei naktiniai žygiai. Vakarinė laužo
programa. Maisto gamyba ant laužo, šaudymas iš lankų ir šautuvų. Išgyvenimo gamtoje praktinės užduotys.
Į programą įskaičiuota: programa ir vadovai, stovyklavietės infrastruktūra ir transportavimas į programines vietas,
inventorius, laivai ir priemonės, maitinimas, prizai ir dalomoji medžiaga.
Grupę lydi ir programą vedą skautų vadovai.

50+ val.

Nuo 10m.

Nuo 20

Nuo 70 Eur asmeniui
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2019m. SKAUTŲ SLĖNIO UŽSAKOMOSIOS PROGRAMOS
PROGRAMA

Trukmė

Dalyvių
Amžius
Skaičius

Kaina
asmeniui

SKAUTORAMA
3val. aktyvi skautiška programa Skautų slėnyje

3 val.

nuo 8m.

nuo 20

10 Eur

ŽYGIO LOBIAI
8km žygis sausuma, Ukmergės r.

5 val.

nuo 10m

nuo 15

15 Eur

IŠGYVENIMO ŽYGIS
15km žygis sausuma, Ukmergės r.

6 val.

nuo 12m

nuo 15

15 Eur

SKAUTIŠKA DIENA
1 dienos edukacija Skautų slėnyje

8 val.

nuo 8m.

nuo 15

25 Eur

SKAUTIŠKA DIENA LIETUVOJE
Užsakomoji 1 dienos edukacija Lietuvoje

8 val.

nuo 8m.

nuo 15

nuo 35
Eur

8 val.

nuo 10m.

nuo 20

nuo 35
Eur

8 val.

nuo 12m.

nuo 20

nuo 45
Eur

STOVYKLAVIMO ABC
2 dienų skautų stovykla

30+ val.

nuo 10m.

nuo 20

nuo 35
Eur

IŠGYVENIMO GAMTOJE STOVYKLA
3 dienų stovykla gamtoje

50+ val.

nuo 12m

nuo 20

nuo 70
Eur

NEPTŪNO KELIAS
Sausumos ir vandens programa Žirnajų
ežere/Šventosios upėje (Ukmergės r.).
H2O PROGRAMA LIETUVOJE
Sausumos ir vandens programa dalyvių
pasirinktoje Lietuvos vietoje.

Papildoma informacija
Programoje gali būti įtraukti papildomi skautiški elementai: maisto
gamyba ant laužo, šaudymo (lankų, spyruoklinių šautuvų) programa ir
kt.
Į programą įskaičiuota: Skautiška programa, inventorius ir priemonės,
maistas, prizai ir dalomoji medžiaga. Grupę lydi ir programą vedą
skautų vadovai.

Į programą įskaičiuota: Skautiška programa, inventorius ir priemonės,
maistas (pietūs, pavakariai), prizai ir dalomoji medžiaga, laivų
transportavimas. Grupę lydi ir programą vedą skautų vadovai.

Į programą įskaičiuota: programa, stovyklavietės infrastruktūra,
transportavimas į programines vietas, inventorius ir priemonės,
maistas, prizai ir dalomoji medžiaga.
Grupę lydi ir programą vedą skautų vadovai.

