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PATVIRTINTA
Skautų slėnio vadovo 2021m. sausio mėn. 15d. įsakymu Nr. SS21-01

1 PRIEDAS

STOVYKLOS TAISYKLĖS

Stovyklos taisyklės skirtos visiems 2021 metais Skautų slėnio stovyklavietėse vykstančių stovyklų dalyviams, vadovams,
savanoriams ir atvykstantiems svečiams. Šios taisyklės yra viešinamos stovyklaviečių skelbimų lentose,
www.skautuslenis.lt puslapyje ir teikiamos pasirašytinai stovyklos dalyviams ir atsakingiems vadovams kaip Sutarčių
priedas. Taisyklių provaloma laikytis visiems Skautų slėnio stovyklavietėse esantiems asmenims.

I. STOVYKLOS DALYVIO (VAIKO) ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės ir stovyklos tvarkos.
2. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų.
3. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems.
4. Atlyginti stovyklos metu stovyklos organizatoriui ar / ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą.
5. Į stovyklą nesivežti elektroninių aparatų (kompiuterių, planšečių ir pan.), išskyrus tuos atvejus, jei šie prietaisai
reikalingi programai. Atsivežti elektroniniai aparatai (taip pat ir mobilieji telefonai) stovykloje atiduodami saugojimui,
grąžinami pagal poreikį programos metu arba pasibaigus stovyklavimo laikui.
6. Nesivežti greitai gendančio ar nesveiko maisto (dešrų, šokoladukų, traškučių, gazuotų gėrimų, užpilamų sriubų,
kavos ir t.t.).
7. Stovyklos metu nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų.
8. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo.
9. Nesimaudyti vandens telkiniuose be stovyklos vadovų leidimo ir priežiūros.
10. Vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį iš stovyklos jai nepasibaigus, jei dalyvis nesilaikys šiose taisyklėse nurodytų 7–9
punktų reikalavimų. Tokiu atveju mokestis už kelialapį negrąžinamas.

II. STOVYKLOS SAVANORIŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Dalyvių apranga ir uniforma. Visi dalyviai skautai turi atsivežti tvarkingą uniformą (jei ji turima), kurią privalo dėvėti
per atidarymo ir uždarymo rikiuotę bei kiekvienos dienos rytinę ir vakarinę rikiuotes. Kitu metu galima dėvėti bet kurią
kitą derančią ir tinkančią aprangą kartu su skautišku kaklaraiščiu.
2. Dalyvavimas programoje. Dalyvavimas visoje stovyklos programoje yra privalomas.
3. Stovyklos dienotvarkė ir punktualumas. Dalyviai privalo laikytis dienotvarkės.
4. Saugos ir sveikatos reikalavimai. Dalyviai privalo laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, su kuriais juos supažindina
stovyklos viršininkas (ar jo paskirtas vadovas) ne vėliau kaip pirmąją stovyklos dieną.
5. Miško augmenija. Stovyklautojai įsipareigoja tausoti miško augmeniją. Kirsti medžius ir krūmus galima tik vadovo
nurodytoje teritorijoje.
6. Stovyklos apsauga. Stovyklavietės išorės apsaugą organizuoja stovyklos adjutantas. Pastovyklių viduje budėjimu ir
saugumu rūpinasi pastovyklės vadovas. Iš stovyklavietės teritorijos be vadovo leidimo/lydėjimo išeiti draudžiama.
7. Medicininė pagalba. Stovykla turi pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sveikatos sutrikimo atveju stovyklautojas pirmiausia
turi kreiptis į savo vadovą arba kitą asmenį. Esant reikalui, vadovas stovyklautoją palydi pas stovyklos medicinos
specialistą. Iškilus būtinybei stovyklautoją vežti į ligoninę, kartu vyksta už jį atsakingas vadovas. Jei stovyklautojas
vartoja kokius nors medikamentus, apie juos turi būti informuotas stovyklos medikas. Stovyklautojams leidžiama vartoti
tik medicinos specialisto paskirtus medikamentus.
8. Išvykimas iš stovyklos. Visi dalyviai prieš išvykdami iš stovyklavietės turi sutvarkyti savo pastovyklės teritoriją. Iš
stovyklos išvykstama tik su Stovyklos vadovo žinia.
9. Žalos ir nuostolių atlyginimas. Dalyviai patys yra atsakingi už kitų asmenų turtui ir asmenims padarytą žalą, jei ji
padaryta dėl jų netinkamo elgesio ir jo pasekmių.
10. Elgesys. Stovyklautojai turi elgtis ir kalbėti su visais pagarbiai.
11. Ryšiai. Tėvai turi žinoti vadovų mobiliųjų telefonų numerius. Stovyklos dalyviams rekomenduojama mobiliojo ryšio
priemones palikti namie.
12. Ginklai. Į stovyklavietę draudžiama įsinešti ar turėti bet kokios rūšies ginklus. Skautų turimi peilių ašmenys negali
būti ilgesni nei 15 cm. Motoriniais pjūklais gali naudotis tik pilnamečiai.
13. Naminiai gyvūnai. Naminius gyvūnus rekomenduojama palikti namie. Jų atsivežimas ir priežiūra iš anksto privalo
būti suderinti su Skautų slėnio vadovu.
14. Stovykloje būtina:
a. Tausoti stovyklos inventorių ir įrengimus;
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b. Inventorių iš bendros inventoriaus saugojimo vietos imti tik su adjutanto leidimu;
c. Gyvenvietėse kalbėtis, dirbti tyliai, pagarbiai elgtis su vietos gyventojais/kaimynais;
d. Dalyvauti naktinėje veikloje tik jei ji numatyta stovyklos štabo ir yra stovyklos programos dalis;
e. Šiukšles mesti tam skirtose vietose, stengtis rūšiuoti pagal stovykloje naudojamus konteinerius;
f. Ramiai elgtis ramybės (nakties) metu, gerbti kitų poilsį;
g. Nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių bei toksinių medžiagų;
h. Rūkyti leidžiama tik asmenims nuo 18 metų ir tik tam specialiai numatytoje vietoje.
15. Šalinimas iš stovyklos. Dalyviai, pažeidę stovyklos taisykles, šalinami iš stovyklos. Nepilnamečių pasiimti atvyksta
tėvai, kurie yra informuojami apie sprendimą pašalinti iš stovyklos.

II. GRUPĖS VADOVO (LYDINČIO ASMENS) ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Grupes lydintys ir už jas atsakingi vadovai ne vėliau kaip pirmą atvykimo dieną išklauso pilną stovyklavietės tvarkos,
budėjimų ir atsakomybių instruktažą, yra pasirašytinai supažindinamas su savo pareigybinėmis nuostatomis. Jeigu yra
įdarbinamas, pateikia: verslo liudiją / invidualios veiklos pažymą, galiojančią medicinos knygutę, išklausytų
privalomųjų mokymų pažymėjimus, pasirašo Paslaugų teikimo sutartį ir kitus su darbo santykiais LR reikalingus
dokumentus.
2. Grupės vadovas atsako už grupės elgesį, tvarką ir švarą pastovyklėje, ramybę pastovyklėje visos stovyklos metu,
užtikrina, kad stovyklautojai laikytųsi šių taisyklių.
3. Grupės vadovas ne vėliau kaip pirmąją stovyklos dieną praveda stovyklautojams saugos ir sveikatos instruktažą,
supažindina su stovyklos teritorija bei stovyklos taisyklėmis, tvarka (2 Priedas), užpildo saugos instruktažų registravimo
lapą ir atiduoda stovyklos viršininkui.
4. Grupės vadovas ne vėliau kaip pirmą dieną susipažįsta su tėvų leidimuose nurodytomis pastabomis ir esant reikalui
informuoja stovyklos medicinos specialistą, viršininką, virėją, kitus sričių vadovus.
5. Grupės vadovas informuoja stovyklautojų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie savo telefono numerį ir paliko ryšį su jais
visos stovyklos metu.
6. Grupių vadovai, kiti vadovai ir savanoriai vykdo jiems pavestas pareigas, negalėdami vykdyti pareigų, suranda
pavaduojantį vadovą.
7. Visi stovykloje dalyvaujantys pilnamečiai asmenys privalo laikytis Lietuvos skautijos saugios aplinkos principų
sąvade išdėstytų nuostatų.

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI

Stovyklos organizatorius:

(įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Stovyklos dalyvio atstovas / Stovyklos grupės vadovas:

(mama / tėtis / globėja(s), stovyklos vadovas) (parašas) (vardas, pavardė)

Stovyklos dalyvis (nuo 14 m. amžiaus):

(Stovyklos pavadinimas, pamaina) (parašas) (vardas, pavardė)
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