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

Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų “Šventosios” tunto stovykla “Keliam bures 2019”
2019m. Gegužės 24-26d. Žirnajų ežeras
Kviečiame dalyvauti mūsų tradicinėje stovykloje “Keliame bures”. Stovykla jūrų skautų, todėl ne tik
prisiminsime kaip stovyklaujama su palapinėmis, bet valdysime irklinius, burinius ir motorinius laivus.
Laukiame svečių ir staigmenų, o kur dar vakaro laužai ir specialybių programa bei kiti nuotykiai!
Renginio pradžia:

Renginio pabaiga:

2019-05-24
Penktadienis 16:00

2019-05-26
Sekmadienis ~18:00

Stovyklos vieta:

Skautų slėnis - Žirnajų ežero stovyklavietė
Ežero g. 21, Špokiškis, Širvintų r.

Renginio pradžios ir pabaigos vieta: Skautų slėnis - Žirnajų ežero stovyklavietė

Svarbu:
1. Privaloma išankstinė dalyvių registracija. Dalyviai registruojami gavus apmokėjimą grynais / pavedimu.
Gavėjas: Skautų slėnis (į. k.: 303299703) Gavėjo sąskaita (Paysera): LT093500010003282739
Paskirtyje būtina nurodyti: Už KeliamBures2019 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 taško!

Daiktų/dokumentų sąrašas
Dokumentai
- Tėvų leidimas/sutikimas
Inventorius
- Miegmaišis, kilimėlis,
palapinė
- Stovyklavimo priemonės:
peilis, virvutė
- Higienos priemonės

Rūbai
- Kaklaraištis, uniforma, skautiškas džemperis
ir kita skautiška atributika (jeigu turi)
- Patogi avalinė sausumoje ir vandenyje
- Rūbai pagal oro sąlygas, striukė
- Kaklo, galvos uždangalai (būna vėjo)
- Atskiri rūbai miegui
- Rūbai pasikeitimui: Ant vandens, vakarui
- Maudymosi kostiumėlis arba kelnaitės

Indai ir įrankiai
(nedūžtantys ir atsparūs karščiui)

- Puodelis, Dubenėlis, Šaukštas
Maistas
- Buteliukas vandens / gertuvė

Renginio kaina:
15€ - 1 dalyviui iš šeimos / 30€ visai šeimai (2+ šeimos nariai) arba Auka (parama) savo nuožiūra (Žirnajų uostui)
Į
-

renginio kainą įskaičiuota:
Maitinimas (05.24: vakarienė; 05.25: pusryčiai, pietūs, vakarienė; 05.26: pusryčiai, pietūs, vakarienė)
Renginio atributika - emblema
Stovyklavimo organizavimo išlaidos (inventorius ir smulkios priemonės, laivai ir kt.)

PRELIMINARI PROGRAMA
Gegužės 24d. [Penktadienis]
15:30 Dalyvių atvykimas, registracija
16:00 Stovyklos atidarymas
16:30 Įsikūrimas, instruktažai
17:30 Vakarienės gamyba, vakarienė
19:00 Vakarinė programa
23:00 Ramybė ir tyla

Gegužės 25d. [Šeštadienis]
08:00 Keliamės, mankšta, prausimasis
09:00 Rikiuotė ir pusryčiai
10:00 Rytinė jūrų skautų programa
13:00 Pietūs
14:00 Popietinė jūrų skautų programa
17:00 Vakarienės gamyba, vakarienė
19:00 Rikiuotė, vakarinė laužo programa
23:00 Ramybė ir tyla

Gegužės 26d. [Sekmadienis]
08:00 Keliamės, mankšta, prausimasis
09:00 Rikiuotė ir pusryčiai
10:00 Rytinė jūrų skautų programa
13:00 Pietūs
14:00 Stovyklos tvarkymasis
17:00 Vakarienė
18:00 Stovyklos uždarymas
18:30 Išvykimas

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

Tėvų/globėjų leidimas vykti į skautų renginį
______________________________
dokumento pasirašymo vieta ir data

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

dalyvautų Stovykla “Keliam bures 2019”, 2019.05.24-26, Skautų slėnio Žirnajų ežero stovyklavietė
 Sutinku, kad šio skautiško renginio metu (nuo 2019.05.24-26), 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 Skautų (Skautų slėnio, 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

