
Jūrų skautų sezono uždarymo stovykla, tradicinis renginys vasaros pabaigoje. Tai paskutinis renginys
stovyklaujant palapinėse prieš žiemos sezoną. Stovyklos metu programa rūpinasi patyrę jūrų skautai, dalinamasi
vasarą vykusiais renginių įspūdžiais. Susitinka visos Lietuvos jūrų skautų vienetai. Ruošiantis kitais metais švęsti
Lietuvos jūrų skautų 100-mečio jubiliejų, stovykloje bus organizuojamas 100-mečio regatos 1 etapas (irklavimo /
buriavimo) rungtys.

Renginio pradžia: 2021-09-18 (šeštadienį) 08:00 | Renginio pabaiga: 2021-09-19 (sekmadienis) ~17:00
Išvykstame nuo Ukmergės Jaunimo laisvalaikio centro, Miškų g. 29, Ukmergė - išvykstame 8:00
Širvintų jūrų skautus stosime paimti Musninkuose, autobusų stotelė centre - išvykstame 8:35
Stovykla vyks: Stovyklavietė prie Skaisčio ež., Žydiškės, Trakų r. (54.665508, 24.992344)
Tikslus adresas: Skaisčio g. 24, Žydiškės, Trakų r.

SVARBU
1. Į renginį vyksta išankstinė registracija (informacija žemiau), registracija uždaroma 2021-09-16 12:00
2. Nepilnamečiai dalyviai (jei dalyvauja be tėvų) į renginį atsiveža užpildytą ir pasirašytą tėvų/globėjų leidimą-

sutikimą dalyvauti renginyje.
3. Dalyviai patys pasirūpina atvykimu ir parvykimu iš išvykimo/parvykimo vietų! Važiuojančius

savu transportu, kviečiame kooperuotis :)
4. Stovykloje privaloma turėti galimybių pasą arba neigiamą Covid - 19 testo atsakymą.

- Į stovyklą vyksime Skautų slėnio autobusiukais, todėl galime transportuoti iki 16 dalyvių, atsiradus daugiau
dalyvių kviesime į stovyklą atvykti savu transportu!
- Programa bus derinama pagal oro sąlygas ir dalyvių pajėgumus. Planuojama, kad jūrų skautų programa vyks
vandenyje (prisiminsime buriavimo/irklavimo įgūdžius);
- Programos metu nevengsime praktinių lauko užduočių. Apranga - nevaržanti judesių, kad nebūtų baisu išsitepti.
Reikia turėti rūbus pasikeitimui!
- Naktys jau gali būti šaltos, todėl būtina pasirūpinti šiltais miegmaišiais, palapinėmis ir šiltais drabužiais

Daiktų/dokumentų rekomendacinis sąrašas (* - būtina pasiimti)

Dokumentai
- Tėvų leidimas/sutikimas*
- Coid-19 testo rezultatas / GP

Rūbai
- Kepurė nuo saulės / apranga nuo lietaus (pagal oro
sąlygas)
- Antri rūbai sušlapus*
- Neperšlampama striukė (pagal orą)
- Higienos reikmenys, rankšluostis
- Miego rūbai

Inventorius
- miegmaišis (ne vasarinis, šiltas!);
- palapinė, storesnis kilimėlis;
- Sulankstomas peiliukas
- Gertuvė arba buteliukas vandeniui*

Skautams
- Uniforma*
- Kaklaraištis*

REGISTRACIJA
Renginio kaina: 1 asmeniui: 18€, dalyvaujant 2 ir daugiau iš vienos šeimos: 15€ 1 asmeniui
Registruojamasi siunčiant sms/skambinant vadovui Jonui Dragūnui, 866364451
Susimokėti iki 16d. pavedimu: Gavėjas: Skautų slėnis Sąskaita: LT183500010002272419
Gavus lėšų pavedimą patvirtinsime registraciją - gautos lėšos 16d. bus pervedamos renginio
organizatoriams!

Į kainą įskaičiuota:
Transportavimas (pirmyn/atgal), programa ir inventorius, maitinimas

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

SKAUTŲ SLĖNIS | LS UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTŲ “ŠVENTOSIOS” TUNTAS
“JŪRŲ SKAUTŲ SEZONO UŽDARYMO STOVYKLA”



Tėvų/globėjų leidimas vykti į skautų renginį

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

dalyvautų Jūrų skautų sezono uždarymo stovykloje, 2021.09.18-19, Žydiškės, Trakų r,

 Sutinku, kad šio skautiško renginio metu (2021.09.18-19), 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


