
SKAUTŲ SLĖNIS / LIETUVOS SKAUTIJOS UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTŲ “ŠVENTOSIOS” TUNTAS

“UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTŲ ŽYGIS 2021” SVARBI INFORMACIJA

Tai pirmasis šių metų Ukmergės jūrų skautų žygis. Žygis planuotas nuotolinių jūrų skautų susitikimų metų.
Žygio metu keliausime per Neries regioninį parką, turėsime įsikurti nakvynės vietą, patys gamintis maistą ant laužo
ir orientuotis nepažįstamoje teritorijoje.

Renginio pradžia: 2021-05-15 (šeštadienį) 08:30 (išvažiuojame 09:00)
Renginio pabaiga: 2020-05-16 iki 17:00
Pradžios ir pabaigos taškas: JLC, Miškų g. 29, Ukmergės r.

1. Kviečiame registruotis iki 2021-05-12 17:00
2. Nepilnamečiai dalyviai į renginį atsiveža užpildytą ir pasirašytą tėvų/globėjų leidimą-sutikimą dalyvauti.
3. Dalyviai patys pasirūpina atvykimu ir parvykimu iš renginio pradžios/pabaigos taško! Pagal

dalyvių kiekį gali tekti pagelbėti su transportu, nes netilpsime į autobusiukus.

PROGRAMOJE
Numatyta aplankyti Naująją rėvą ir jos apylinkes, apeiti bent vieną Neries vingį. Nakvoti planuojama prie
Naujosios Rėvos piliakalnio esančios aikštelės.

Keliaujama bus su visais daiktais, maisto daviniu, vandens atsargomis ir nakvynės inventoriumi. Labai
svarbu pasiruošti tinkamai ir pasiimti kuprinę, kurioje viskas tilptų ir nereikėtų nieko neštis rankose.

Kiekvienas dalyvis pasiima 2L vandens papildomai, maisto gamybai. Iš namų reikia pasiimti
šeštadienio pietus sau ir draugui, rekomenduotina pasiimti asmeninę gertuvę ir/arba termosą.
Karštą maistą centralizuotai gaminsimės tik vakare ir ryte. Žygio metu dalyviai patys gaminsis vakarienę,
pusryčius ir pietus pagal iš anksto sutartą planą ir žygiui nupirktus maisto produktus.

Daiktų/dokumentų sąrašas (* - būtina pasiimti)

Dokumentai
- Tėvų leidimas/sutikimas

Žygio inventorius
- Patogi ir talpi kuprinė
- Kilimėlis ir miegmaišis
- Palapinė, hamakas, tentas
- Sulankstomas peiliukas, virvė
- Prakuros laužui
- Gertuvė/buteliukas vandeniui

Rūbai
- Apranga pagal oro sąlygas
- Atskiri miegojimo rūbai
- Papildomos kojinės (žygiui ir
miegui)
- Šiltesnis drabužis vakarui
- Antri rūbai pasikeitimui
- Kiti daiktai pagal poreikį

Papildomai
- 2L vandens maisto gamybai
- šeštadienio pietūs
- Dubenėlis ir įrankiai maistui
-

REGISTRACIJA
Renginio kaina: 10€ Registruoja: Jonas Dragūnas, 866364451 (sms)
Pavedimu: Gavėjas: Skautų slėnis Sąskaita: LT183500010002272419 arba grynais, renginio vietoje.

Į kainą įskaičiuota:
* Maistas, bendras turistinis inventorius, transportavimas pimyn-atgal Ukmergė - Naujoji Rėva -
Ukmergė

Dėl skautiškų ir kitų klausimų kreipkitės į vadovą:
Joną Dragūną – 8 663 64451



Tėvų/globėjų leidimas vykti į skautų renginį

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

dalyvautų Ukmergės jūrų skautų savaitgalio žygyje Neries regioniniame parke, 2021.05.15-16

 Sutinku, kad šio skautiško renginio metu (2021.05.15-16), 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 ir galimų traumų žygio metu 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 renginio metu 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 šiam žygiui 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)

________________________________
Vieta

________________________________
Data
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