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SKAUTIŠKAIS METODAIS PAREMTA KULTŪRINĖ EDUKACIJA
SKAUTIŠKAS ŽYGIS

Programos maršrutas, trukmė Vepriai - Kopūstėliai, 15km, 6val.

Programos pradžios taškas
Vepriai, prie tilto per Šventosios upę
Tikslus adresas MAPS.LT: Slabada 7, Vepriai, Ukmergės r.
Tikslios koordinatės: 55.140021, 24.591221

Programos pabaigos taškas
Kopūstėlių kaimas, Ukmergės r.
Tikslios koordinatės: 55.195242, 24.729618

Trumpas programos aprašymas
Interaktyvi programa susipažįstant su didžiausio meteorito kraterio Lietuvoje teritorija ir jį supančiais kultūriniais ir
istoriniais objektais: Sukinių piliakalniu, Žuvintės šaltiniu, Moko akmeniu bei buvusia slapta raketine Sovietų karine
baze. Tai aktyvi, 6val., 15km programa gamtoje, paremta skautiškais metodais ir vertybėmis. Žygio metu ieškosime
kraterio deimantų, orientuosimės pagal koduotas žinutes, ieškosime paslėptų lobių, su skautų instruktoriais mokysimės
gaminti maistą lauko sąlygomis.

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

10:00 - 10:30 Atvykimas į Veprius (prie Šventosios upės). Susipažinimas, instruktažai
10:30 - 14:00 Rytinė programa - žygis: I dalis
- Lobio koduotų deimantų paieška ir šifravimas
- Žygis nedidelėmis (8-15 dalyvių) komandomis
- Žuvintės šaltinio, Sukinių piliakalnio, Moko akmens aplankymas
- Orientavimasis pagal žemėlapį ir kitus gamtos objektus
14:00 - 15:00 Pietūs (Šventosios upės atodanga)
- Laužo uždegimas, trikojo gamyba ir maisto gamybos ant laužo praktika, komandinio darbo išbandymas
- Įvairūs užsiėmimai ir skautamokslis
15:00 - 16:00 Popietinė programa - žygis: II dalis
- Slaptos raketinės karinės bazės atradimas
- Koduotų žinučių šifravimas ir lobio atradimai
16:00 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, planavimo įgūdžiai

Pastabos:
- Programa derinama pagal oro sąlygas ir dalyvių pajėgumus.
- Programos metu dalyviai gauna visą reikalingą inventorių, priemones ir pietų maisto davinį 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 žygio priemonėms);
* Patogus apavas (žygio batai, sportbačiai) ir apranga (pagal oro sąlygas);
* Vandens gertuvė ar nedidelis termosas (atsigerti žygio metu)

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

Pagarbiai, Skautų slėnio komanda, kontaktai pasiteiravimui: +370 663 64451, info@skautuslenis.lt
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Atvykimo - pradžios vieta:
Vepriai, prie tilto per Šventosios upę

Tikslus adresas MAPS.LT: Slabada 7, Vepriai, Ukmergės r.
Tikslios koordinatės: 55.140021, 24.591221

Nuo Kauno, Jonavos kelio
(A6 / E262) pusės, sukti į
Veprius ties Pageležiai

Autobuso
sustojimo vieta

Nuo Vilniaus pusės
[A2 kelias: Bagaslaviškis, Zubeliai]
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Pabaigos vieta:
(Kopūstėlių raketinės bazės vartai), 1,5-2km už Kopūstėlių kaimo (važiuoti visada tiesiai) Ukmergės r.

Tikslios taško koordinatės: 55.188079, 24.712869

Atvykstama nuo
Ukmergės / Pašilės pusės1,5km iki Kopūstėlių

raketinės bazės
vartų
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Tėvų/globėjų leidimas vykti į Skautų slėnio organizuojamą SKAUTIŠKO ŽYGIO programą

______________________________
dokumento pasirašymo vieta ir data

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

____________________________________________________________________________________________
Vardas, pavardė, gimimo data

dalyvautų Kultūros paso programoje “Skautiškais metodais paremta kultūrinė edukacija”, maršrutu: Vepriai -
Kopūstėliai, 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: VEPRIAI 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


