
“Jūrų skautų RUDENS ŽYGIS 2021” Po 2 metų petraukos startuojame su rudens ir žiemos žygiais. Tai
pirmasis mūsų šio sezono įskaitinis žygis. Tai iššūkių žygis, todėl per kelias dienas ketiname įveikti ~30km atstumą
Širvintų ir Ukmergės rajonuose. Žygio tikslas - praktiškai išbandyti išgyvenimo gamtoje įgūdžius, išmokti naujų
dalykų: orientavimasis su/be žemėlapio, maisto gamyba lauko sąlygomis, virvių, peilių ir kitų priemonių
panaudojimas įveikiant kliūtis ir užduotis.

Žygio pradžia: 2021-09-16 (šeštadienį) 09:00
Pradžios taškas: Liukonių k. Koop parduotuvės aikštelė: Kabarkštos g. 3, 19204 Liukonys
(55.022397, 24.669584)

Žygio pabaiga: 2021-09-17 (sekmadienis) ~16:00-17.00
Pabaigos taškas: Dainavos k. centras: Pakalnės g. 18, 20287 Dainava
(55.201149, 24.653364)

SVARBU
1. Į žygį vyksta išankstinė registracija (informacija žemiau), registracija uždaroma 2021-10-15 12:00
2. Nepilnamečiai dalyviai (jei dalyvauja be tėvų) į žygį atsiveža užpildytą ir pasirašytą tėvų/globėjų leidimą-

sutikimą dalyvauti “Jūrų skautų Rudens žygis 2021”.
3. Dalyviai patys pasirūpina atvykimu ir parvykimu iš žygio pradžios ir pabaigos taškų!

Važiuojančius kviečiame kooperuotis :)

- Žygio metu nakvosime Skautų slėnyje Jurtoje ir nameliuose (šildomos patalpos), todėl būtina pasiimti šiltus
miegmaišius, palapinių imtis nereikia!
- Programa bus derinama pagal oro sąlygas ir dalyvių pajėgumus. Būtina pasiimti antrus rūbus, nes žygio metu
judėsime ne vien keliais;
- Programos metu nevengsime praktinių lauko užduočių. Apranga - nevaržanti judesių, kad nebūtų baisu išsitepti.

Daiktų/dokumentų rekomendacinis sąrašas (* - būtina pasiimti)

Dokumentai
- Tėvų leidimas/sutikimas*

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

Inventorius
- miegmaišis (miegant nameliuose);
- Sulankstomas peiliukas
- Gertuvė arba buteliukas vandeniui*
- Maisto reikmenys: bliudelis, šaukštas*
- Termosas

Skautams
- Kaklaraištis*

REGISTRACIJA
Renginio kaina: 1 asmeniui: 10€, dalyvaujant 2 ir daugiau iš vienos šeimos: 20€ (visai šeimai)
Registruojamasi siunčiant sms/skambinant vadovui Jonui Dragūnui, 866364451
Susimokėti galima pavedimu: Gavėjas: Skautų slėnis Sąskaita: LT183500010002272419
arba grynais, renginio vietoje.

Į kainą įskaičiuota:
* Skautų slėnio infrastruktūra, nakvynė nameliuose; * Inventorius ir laivai; * Programa;
* Maitinimas (maisto produktai)

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

SKAUTŲ SLĖNIS
LIETUVOS SKAUTIJOS UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTŲ “ŠVENTOSIOS” TUNTAS

“JŪRŲ SKAUTŲ RUDENS ŽYGIS 2021”



Tėvelių leidimas vykti į vienos dienos renginį gamtoje

Aš sutinku, kad mano sūnus/dukra
Vardas, pavardė

dalyvautų “Jūrų skautų RUDENS ŽYGIS 2021”|
Asmens kodas/gimimo data

2021.10.16-17, Liukonys - Skautų slėnis - Dainava

Aš sutinku, kad mano vaikui būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba ir užtikrintas tolimesnis gydymas

Jei vaikas iki renginio vietos vyksta ne su skautų vadovu, prašome pasirašyti, kad esate atsakingas už jį

kelionės metu

Sutikimą davusio tėvelio/mamytės vardas, pavardė, parašas, data

Tėvelio arba mamytės kontaktinis telefonas:

ŽYGIO INFORMACIJA

BŪTINA REGISTRACIJA - iki 2021-10-15 12:00!

Registruoja vadovas Jonas Dragūnas (tel. 866364451) - rašyti sms:

Dalyvaujančio (ių) Vardas/ai ir pavardė/s, Rudens žygis 2021

SVARBU:

1) Dalyvis į žygį atsiveža užpildytą ir pasirašytą šį tėvų/globėjų leidimą-sutikimą

2) Dalyviai patys pasirūpina atvykimu ir parvykimu į/iš žygio starto/finišo vietos

Dėl skautiškų ir žygio klausimų kreipkitės į vadovą Joną Dragūną – 866364451

________________________________
Vieta

________________________________
Data

Tėvelio vardas, pavardė, parašas, data

Tėvelio/mamytės vardo pirmoji raidė, pavardė, parašas, data


