SKAUTŲ SLĖNIS
SKAUTŲ NEFORMALAUS UGDYMO CENTRAS GAMTOJE
į.k.: 303299703, Rojaus Sodų g. 1, Sukiniai, Ukmergės r., 20254 Lietuva
tel. nr.: +370 663 64451 / www.skautuslenis.lt / skautu.slenis@gmail.com

Skautų slėnis organizuoja praktinius, į įgūdžius orientuotus užsiėmimus gamtoje. Abiejų Skautų slėnio stovyklaviečių infrastruktūra yra pritaikyta skautiškam stovyklavimui
palapinėse su skirtingomis veikloms pritaikytomis erdvėmis ir pavėsinėmis.
Kviečiame:
- Nuomotis stovyklavietę savo renginiui, bendruomenės sąskrydžiui, mokymams ar seminarui;
- Užsisakyti dieninės edukacijos programą grupėms nuo 20 iki 300 dalyvių;
- Užsisakyti specialiai Jums sukurtą 1-5 dienų stovyklos, žygio programą;
- Dalyvauti mūsų organizuojamose vasaros stovyklose ar projektuose.
* Į visas mūsų veiklas su nakvyne stovyklavietėje įskaičiuotas: maitinimas (4 kartai), sveikatos ir gyvybės draudimas, lydintys programos vadovai, nakvynė ir visa
stovyklavietės infrastruktūra. Programos pritaikomos pagal dalyvių amžių, patirtį ir pajėgumus.

I. STOVYKLAVIEČIŲ IR PATALPŲ NUOMA
Nuomojantis Skautų slėnio infrastruktūrą užsakymo detales suderiname iš anksto. Planuodami savo renginį, visada galite užsisakyti Jums tinkančias mūsų užsakomas veiklas ir edukacijas:
žygį, lobio paieškos žaidimą, praktiką vandenyje ir pan.
Kaina asmeniui /
parai

Tipas

Apie paslaugą

Pastabos

Stovyklavietės
nuoma

Įtraukta į kaina: geriamas vanduo, lauko dušai, wc, malkos, elektra,
pavėsinė, laužavietės.Maksimalus dalyvių skaičius - 300-400

5 Eur

Minimalus stovyklavietės nuomos mokestis nuo 200 Eur parai
(Be maitinimo, programos ir kitų papildomų paslaugų / inventoriaus).

Jurtos nuoma

Maksimalus dalyvių kiekis - 15 žmonių.Mini virtuvėlė, pečius,
apšvietimas, stovyklavietės infrastruktūra

7 Eur

Minimali pastato nuoma parai - 90 Eur
Pastato nuoma (šešt. - sekm.) - 200 Eur

II. UŽSAKOMOSIOS PROGRAMOS
DIENOS PROGRAMOS

12 Eur

15 Eur

10 Eur

13 Eur

Pradinių klasių dalyviams siūlome Skautoramos programą, kurios metu leisimės į skautiško pradžiamokslio rungtį, patirsime bent 4
skirtingas skautiškų specialybių veiklas, dalyvausite žaidynėse ir laimėsite prizą.
Grupės dydis: 20-250 dalyvių, amžius: nuo 8m., trukmė: ~4val.
Papildomai gali būti įtrauktos papildomos skautiškos specialybės: maisto gamyba lauko sąlygomis, šaudymas iš lankų ir pan.
Kviečiame leistis į 10-15km skautišką žygį sausuma ar vandeniu. Šios programos metu pasidalinsime į mažesnes grupeles ir su lydinčiais
vadovais orientuosimės gamtoje, ieškosime paslėptų žinučių, komunikuosime radijo bangomis, gaminsime valgį lauko sąlygomis ir
ieškosime paslėpto lobio. Į programą įtraukta: lydintys vadovai, maitinimas (pietūs), turistinis inventorius, draudimas, programa.
Dalyvaujame Kultūros paso programoje, tad tam tikros veiklos Jums gali būti nemokamos!
Grupės dydis: 20-250 dalyvių, amžius: nuo 10m., trukmė: ~6-8val.
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UŽSAKOMOSIOS STOVYKLAVIMO PROGRAMOS

35 / 50* Eur

27 Eur

65 / 95* Eur

50 Eur

95 / 145* Eur

70 Eur

135 / 195* Eur

105 Eur

Virš 110 metų pasaulyje gyvuojančio skautų judėjimo metodais apgrįstos stovyklos jūsų grupei!
Įtraukiančios programos, orientuotos į mokymąsi darant ir skirtos išgyvenimo įgūdžiams gamtoje ugdyti. Programoje dalyvaujama 12-15
dalyvių grupelėmis, su lydinčiu programos vadovu keliaujama per įvairias veiklas, žygius ir kitas patirtis (pirmoji pagalba, ugnis, sauga
vandenyje, lapinės statyba, irklavimas ir pan.). Dalyviai su vadovų pagalba įsikuria palapinių stovyklą, patys mokosi pasirūpinti savimi ir
kitais, gamina valgį lauko sąlygomis. Programos metu išbandoma dalyvių valia, komandinio darbo įgūdžiai.
Grupės dydis: 20-200 dalyvių, amžius: nuo 8m., trukmė: 1-5 dienos
* Vandens programa: baidairų/kanojų žygis, plaustų programa ir pan.
Vandens programoje leidžiamės į upės žygius, piratų lobių paieškas ežere ir išbandome įvairių tipų laivus. Išmokstame elgtis netikėtų
situacijų metu, praktinės vandens saugos ir gelbėjimosi įgūdžių. Į kainą įskaičiuojamas laivų ir dalyvių transportavimas į žygio pradžios
ir pabaigos taškus, inventoriaus nuoma ir papildoma programos logistika rajone.

IŠGYVENIMO GAMTOJE PROGRAMOS

50 / 65* Eur

45 Eur

95 / 125* Eur

85 Eur

Šios programos sudaromos atsižvelgiant į grupės turimus įgūdžius ir patirtį.
Siūlome tiems, kurie jau yra išbandę mūsų bazines skautiškas stovyklines programas.
Programa kelia naujus išgyvenimo gamtoje tikslus ir siekia ugdyti naujus įgūdžius: vandens ir sausumos stichijos ribos, nakvynė
nežinomoje teritorijoje sunkiomis sąlygomis, maisto gamyba lauko sąlygomis ir pan.
Grupės dydis: 20-40 dalyvių, amžius: nuo 12m., trukmė: 1-3 dienos
* Vandens programa: baidairų/kanojų žygis, plaustų programa ir pan.

SVARBIOS PASTABOS UŽSISAKANT PROGRAMAS
Sezonas / Ne Sezonas

Sezonas prasideda nuo Balandžio 1d. ir tęsiasi iki Spalio 31d.

Klasę lydintys suaugę

Su klase (20-30 dalyvių) nemokamai programoje kviečiame dalyvauti 2-3 lydinčius asmenis. Kitiems lydintiems taikome 50% nuolaidą.

Apgyvendinimas
Stovyklos programa
Maitinimas

Kiekvienos stovyklos metu gyvenama nuosavose palapinėse, programos metu gali būti naudojami stovyklavietės pastatai. Mokytojai gyvena jurtoje!
Esant poreikiui Skautų slėnyje galima išsinuomoti palapines ir kitą turistinį inventorių.
Užsisakius bet kurią stovyklavimo programą, jūsų grupę dalinsime į mažesnes programines grupes po 12-15 vaikų. Šias grupeles visos programos metu
lydės atskiras lydintis programos vadovas. Kiekvieną dieną bus 3 programinės dalys: rytinė, popietinė ir vakarinė. Vakare, pasibaigus programai,
lydintys mokytojai atsakingi už dalyvių ramybės metą. Programos gali būti adaptuojamos pagal besikeičiančias oro sąlygas ir dalyvių pajėgumą.
Maitinama 4 kartus per parą: pusryčiai, pietūs, vakarienė ir naktipiečiai. Dėl esamų alergijų ir tam tikrų produktų netoleravimo prašome perspėti iš
anksto. Maitinimas nėra įtrauktas į pusdienio programą. Atvykimo dieną pradedame nuo pietų, paskutinę dieną baigiama pietumis. Stovyklos programos
metu dalyviai 1-2 kartus maitinsis savo pagamintų (lauko sąlygomis) valgiu.
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III. VASAROS STOVYKLOS
Stovykla, datos

2021.06.14-18
2021.06.28 - 07.02
2021.07.19-23
2021.07.26-30

2021.06.14-18
2021.06.28 - 07.02
2021.07.19-23
2021.07.26-30

2021.07.3-9
2021.07.11-17
2021.08.1-7

Trukmė

5 dienos

5 dienos

7 dienos

Dalyvių
amžius

5-9m.

8-12m.

8-16m.

Kelialapio
kaina

95 Eur

160 Eur

195 Eur

Nuolaidos, papildomos paslaugos ir informacija

Nuolaidos:
85 Eur - registruojant grupę (4 ir daugiau dalyvių)
75 Eur - registruojant 2 ir daugiau vaikus iš šeimos / su šeimos kortele / dalyvaujant keliose stovyklose
Papildomai:
40 Eur - transportavimo paslauga, 5 kartus iš Vilniaus į stovyklą ir atgal
15 Eur - transportavimo paslauga, 5 kartus iš Ukmergės / Širvintų į stovyklą ir atgal
Nuolaidos:
150Eur - registruojant grupę (4 ir daugiau dalyvių)
140 Eur - registruojant 2 ir daugiau vaikus iš šeimos / su šeimos kortele / dalyvaujant keliose stovyklose
Papildomai:
10 Eur - transportavimo paslauga į vieną pusę: iš Vilniaus į stovyklą ir atgal
5 Eur - transportavimo paslauga į vieną pusę: iš Ukmergės / Širvintų į stovyklą ir atgal
Nuolaidos:
180 Eur - registruojant grupę (4 ir daugiau dalyvių)
170 Eur - registruojant 2 ir daugiau vaikus iš šeimos / su šeimos kortele / dalyvaujant keliose stovyklose
Papildomai:
10 Eur - transportavimo paslauga į vieną pusę: iš Vilniaus į stovyklą ir atgal
5 Eur - transportavimo paslauga į vieną pusę: iš Ukmergės / Širvintų į stovyklą ir atgal

IV. INVENTORIAUS NUOMA
Inventorius

Apie

Kaina parai

Pastabos

Palapinė

2-3 vietų

5 Eur

Nuomojantis Skautų slėnio stovyklose ir programose - 10Eur visai stovyklai / programai

Turistinis kilimėlis

vienvietis

10 Eur

Nuomojantis Skautų slėnio stovyklose ir programose - 5Eur visai stovyklai / programai
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