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Programa: SKAUTORAMA

Programos maršrutas, trukmė Skautų slėnis, apie 4val.
Programos pradžios ir
pabaigos taškas

Skautų slėnis, Rojaus Sodų g. 1, Sukinių k., Ukmergės r.
Tikslios koordinatės: 55.14670, 24.68099

Trumpas programos aprašymas
Interaktyvi programa susipažįstant su skautų SKAUTORAMOS metodu ir jį išbandant praktiškai. 4val. programa
gamtoje, paremta skautiškais metodais ir vertybėmis. Programos metu keliausime per skirtingas skautiškas specialybes,
jas išbandysime praktiškai ir įgysime drąsos leistis į nuotykį (žygį) į Skautų slėnio stovyklavietės apylinkes.
Prisimindami ką išmokome, kursime laužą, ieškosime užuominų gamtoje ir rasime mūsų komandos lobį.

Programa vyks Skautų slėnio stovyklavietėje, programą ves ir grupę nuotykyje lydės Skautų slėnio instruktoriai.
Nuotykis vyks gamtoje, lauko sąlygomis, kviečiame pasirūpinti atitinkama apranga ir nuotaika. Lauksime Jūsų!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIMINARI PROGRAMA

10:00 - 10:20 Atvykimas į Skautų slėnį
Susipažinimas, instruktažai
10:20 - 11:00 Pasiruošimas nuotykiui: I dalis
- Pirmos užduotys ir pasiskirstymas į komandas, rikiuotė
11:00 - 12:20Mokomoji skautorama
- Laužo užkūrimas be degtukų, laužų tipai
- Mazgai ir jų praktinis panaudojimas
- Pirmoji pagalba gamtoje
- Saugus elgesys su aštriais daiktai: peiliai, kirviai, pjūklai
- Kitos skautiškos specialybės pagal amžiaus grupę ir patyrimą
12:20 - 12:45 Pertrauka (Atokvėpis, žaidimai)
12:45 - 14:00 Nuotykis gamtoje
Skautoramos metu išmoktų praktinių įgūdžių išbandymas realiomis sąlygomis stovyklavietės apylinkėse. Nedidelis
žygis su programos vadovu, lobio paieška ir komandinio darbo, valios išbandymas.
14:00 Programos pabaiga

Skautiškos programos elementai:
1) Veikimo grupėje/komandoje ir lyderystės įgūdžiai. Komandinės užduotys susitelkimui ir aktyvių vaikų lyderystė
2) Orientavimosi įgūdžiai: žemėlapis, kompasas ir visos kitos orientavimosi priemonės, jų praktinis panaudojimas
3) Žygio praktika: iššūkių gamtoje įveikimas, orientavimo įgūdžių pritaikymas, pastabumas

Pastabos:
- Programa derinama pagal oro sąlygas ir dalyvių pajėgumus;
- Programos metu dalyviai gauna visą reikalingą inventorių ir kitas priemones užduotims įgyvendinti;
- Dalyviai pasirūpina tinkamu ir oro sąlygas atitinkančiu apsirengimu ir apavu;
- Skautų slėnio programose nevartojamas alkoholis ar kitos psichotropinės medžiagos, stengiamasi atsakingai elgtis
gamtoje.

Rekomenduojame pasiimti:
* Nedidelė kuprinė (gertuvei/termosui, papildomiems rūbams ir priemonėms);
* Patogus apavas (žygio batai, sportbačiai) ir apranga (pagal oro sąlygas), galvos uždagalas nuo saulės;
* Vandens gertuvė ar nedidelis termosas (atsigerti žygio metu)

Dalyvaudami ir užsakydami mūsų edukacines programas, žygius ir stovyklas,
Jūs prisidedate ir remiate Skautų judėjimo vystymąsi ir plėtrą Lietuvoje

Pagarbiai, Skautų slėnio komanda, kontaktai pasiteiravimui: +370 663 64451, info@skautuslenis.lt



SKAUTŲ SLĖNIS
SKAUTŲ NEFORMALAUS UGDYMO CENTRAS GAMTOJE
į.k.: 303299703, Rojaus Sodų g. 1, Sukinių k., Ukmergės r., 20254 Lietuva
Luminor a.s.: LT704010051001988897 / PaySera LT a.s.: LT183500010002272419
tel. nr.: +370 663 64451 / www.skautuslenis.lt / info@skautuslenis.lt

Programos vieta:
Skautų slėnis, Rojaus Sodų g. 1, Sukinių k., Ukmergės r.

Tikslios koordinatės: 55.14670, 24.68099

Atvykstama nuo
Antakalnio kaimo pusės -

Sukinių kaimas

Laukimo vieta
dideliems

autobusams

Laukimo vieta
mokykliniams

autobusiukams ir
lengvam transportui
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Tėvų/globėjų leidimas vykti į Skautų slėnio organizuojamą SKAUTORAMOS programą

______________________________
dokumento pasirašymo vieta ir data

Aš sutinku, kad mano sūnus/dukra/globotinis/globotinė (pabraukite)

____________________________________________________________________________________________
Vardas, pavardė, gimimo data

dalyvautų Kultūros paso programoje “Skautorama”, Skautų slėnyje, Rojaus sodų g. 1, Sukiniai, Ukmergės r.

 Sutinku, kad šio renginio metu (2021 m. ______________________________), esant būtinybei, mano vaikui būtų
suteikta pirmoji medicininė pagalba, ir, nepavykus susisiekti su tėvais, būtų tęsiamas gydymas.

 Sutinku, kad lydintis asmuo: __________________________________________atstovautų man gydymo įstaigoje.

 Sutinku / nesutinku, kad mano vaikas būtų fotografuojamas, filmuojamas.

 Sutinku / nesutinku, kad fotografuota ar filmuota medžiaga būtų naudojama Skautų slėnio veiklai pristatyti be
atskiro mano sutikimo.

 Dėl neatsakingo vaiko elgesio ir galimų traumų per lauko programą 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
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 programai įdedu jam reikalingų vaistų (nurodykite, kaip juos vartoti):

*Mano vaikas

Vieno iš tėvų / globėjų kontaktinis telefonas: ___________________________________

Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė, parašas: ___________________________________

 Su renginio sąlygomis bei taisyklėmis susipažinau
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DALYVIŲ SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

DALYVIAI: _________________________________________________ VIETA: SKAUTŲ SLĖNIS DATA, LAIKAS: _______________

Nr.
Instruktuojamojo asmens vardas,

pavardė
Gimimo
data

Instruktuoto asmens
parašas

Instruktažo turinys ir rengėjas

1. Pasirašydamas/a patvirtinu, kad susipažinau su programa, taisyklėmis ir eiga

bei saugos ir sveikatos instrukcija.

Saugus elgesys su naudojamu inventoriumi. Saugus elgesys dalyvaujant

programoje sausumoje, vandenyje ir miške bei prie vandens, naudojant ugnį

ir kitą programos inventorių. Nepilnamečiai dalyviai klauso lydinčių

suaugusių.

parengta vadovo Jono Dragūno

________________________________________

Instruktažas pravestas:

___________________________________

Lydintys vadovai / instruktoriai:

___________________________________________________

___________________________________________________

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

_______________________________________________ __________________________

Instruktavusio vadovo vardas, pavardė, pareigos Parašas


