
SKAUTŲ SLĖNIS / LIETUVOS SKAUTIJOS UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTŲ “ŠVENTOSIOS” TUNTAS
EKSPEDICIJA “ŠVENTOJI” (Anykščiai - Jonava)

SVARBI INFORMACIJA

Tai pirmasis mūsų tunto 5 dienų baidarių žygis. Plaukdami susipažinsime su Šventosios upe ir tyrinėsime jos
apylinkes Anykščių ir Ukmergės r. Žygio tikslai: išmokti dalyvauti vandens žygiuose, auginti savo ištvermę ir valią.

Renginio pradžia: 2021-06-28 (pirmadienis) 08:00, Anykščiai
Renginio pabaiga: 2020-07-02 (penktadienis) 18:00 Jonava

1. Kviečiame registruotis iki 2021-06-25 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!

PROGRAMOJE
Žygį pradėsime nuo Anykščių miesto ir baigsime prie Jonavos pagrindinio tilto penktadienio vakare. Žygio
pradžioje kelias dienas pratinsimės prie vandens žygio specifikos, todėl keliausime po 15km per dieną,
skirsime daugiau laiko įsikūrimui, poilsiui ir stovyklavimui ir darbams krante.
Keliaujant toliau nuplaukiamas atstumas per dieną ilgės, dalyviai įpras prie dienos ritmo, asmeninių ir
grupinių atsakomybių.
Planuojamas maršrutas dienos atkarpomis, nakvynė:
Birželio 28d. - Anykščiais - Vilkatėnų stovyklavietė - 15km
Birželio 29d. - Vilkatėnų stovyklavietė - Šventupės kempingas - 15km
Birželio 30d. - Šventupės kepingas - Bugenių stovyklavietė - 19km
Liepos 1d. - Bugenių stovyklavietė - up. Širvintos intako stovyklavietė - 20km
Liepos 2d. - Jonava - 23km
Iš viso per 5 dienas ketinama įveikti 92-100km

Keliaujama bus su visais daiktais, maisto daviniu, vandens atsargomis ir nakvynės inventoriumi. Labai
svarbu pasiruošti tinkamai, pasiimti neperšlampamus keliavimo maišus ir tinkamai apsirengti, turėti
patogų apavą! Karštą maistą gaminsimės tik ryte ir vakare, turėsime pasirūpinti savimi ir vienas kitu.

Daiktų/dokumentų sąrašas - max 2 neperšlampami žygio maišai!

Dokumentai
- Tėvų leidimas/sutikimas

Žygio inventorius
- Neperšlampami žygio maišai
- Kilimėlis ir miegmaišis
- Palapinė, hamakas, tentas

Rūbai
- Apranga pagal oro sąlygas
- Atskiri miegojimo rūbai
- Šiltesnis drabužis vakarui
- Antri rūbai pasikeitimui
- Basutės arba kroksai plaukiant
- Apranga nuo lietaus

Papildomai
- Dubenėlis ir įrankiai maistui
- Higienos reikmenys,
rankšluostis
- Prožektorius ant galvos
- Sulankstomas peiliukas, virvė
- Gertuvė vandeniui
- Kepurė ir krepas nuo saulės

REGISTRACIJA
Renginio kaina: 75€, 2 ir daugiau dalyvių iš šeimos - 55€ Registruoja: Jonas Dragūnas, 866364451 (sms)
Pavedimu: Gavėjas: Skautų slėnis Sąskaita: LT093500010003282739 arba grynais, renginio vietoje.
Jaunesniesiems jūrų skautams (8-10m.) rekomenduojama į ekspediciją plaukti kartu su vienu iš tėvelių!

Į kainą įskaičiuota:
* Maistas, bendras turistinis inventorius, laivai ir jų transportavimas, parko ir stovyklaviečių nakvynės
mokesčiai, žygio suvenyrai ir prizai.

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 ekspedicijoje “Šventoji”, 5d. baidarių žygyje, 2021.06.28 - 07.02

 Sutinku, kad šio skautiško renginio metu (2021.06.28 - 07.02), 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


