
Ar kada svajojote pakeliauti laiku? Sužinoti paslaptis, kurios metų metais buvo slėptos lobių skryniose? Jūrų

skautų Lietuvoje šimto metų jubiliejaus proga kviečiame jus pasinerti į šį netikėtumų kupiną nuotykį ir kartu

pasidžiaugti, kad esame! Šimtas metų tik pradžia! Čiupk brolį, sesę už rankos ir registruokis į geriausią vasaros (o

gal ir viso šimto metų?) nuotykį!

Lietuvos jūrų skautų šimtmečio stovykla "100 jūrmylių" - jubiliejinis ir nacionalinis jūrų skautų renginys!

Stovykla skirta jūrų skautams ir skautėms, vadovams ir lydintiems savanoriams, kurie aktyviai dalyvauja savo

krašto skautiškose veiklose ir renginiuose ir yra gerai susipažinę su skautų veikla ir tvarka.

Dėl visų kylančių registracijos ir renginio klausimų kreipkitės į Ukmergės ir Širvintų jūrų skautus registuojantį

vadovą Joną Dragūną, 8 663 64451, info@skautuslenis.lt

Stovyklos pradžia: 2022-07-16, pabaiga: 2022-07-23
Stovyklos vieta: Pusiasalio stovyklavietė, Trakų r. (54.657602, 24.984814)

REGISTRACIJA
1. Renginys organizuojamas Lietuvos jūrų skautų štabo, pirminę registraciją vykdo Ukmergės ir Širvintų jūrų

skautų vadovas, etapo pabaigoje registracijos duomenys ir lėšos perduodami organizatoriams. Vyksta
išankstinė ir etapinė registracija. Skauto/ės tėvai registruoja dalyvį/ius užpildydami šią registracijos anketą:
https://forms.gle/rGBdX9gFgXKa19Ew5

2. Užpildžius registracijos anketą, lauksime jūsų pavedimo už stovyklą žemiau nurodytais rekvizitais:
Gavėjas: VšĮ Skautų slėnis, įmonės kodas: 303299703, Sąsk. Nr.: LT583500010003282730
Paskirtis: "100 jūrmylių" stovykla, dalyvis/ė: vardas, pavardė

3. Gavus anketos duomenis ir pavedimą, patvirtinsime dalyvio registraciją, tėvų kontaktais išsiųsime patvirtinimą,
el. paštu atsiųsime stovyklos dokumentus. Informuosime apie stovyklos programą ir kitus svarbius dalykus.

4. Dalyviai patys pasirūpina atvykimu / parvykimu iš stovyklavietės (Pusiasalio stovyklavietė, Trakų r. (54.657602,
24.984814)

STOVYKLOS KAINA PROGRAMOS DALYVIAMS
I registracijos etapas: susimokant iki kovo 20 d.
1 vaikas iš šeimos: 150 eur, 2 vaikai iš šeimos: 130 eur, 3 ir daugiau: 100 eur
Registracijos terminas: 2021/12/08 -2022/03/20

II registracijos etapas: susimokant iki gegužės 1d.
1 vaikas iš šeimos: 170 eur, 2 vaikai iš šeimos: 150 eur, 3 ir daugiau: 120 eur
Registracijos terminas: 2022/03/21 -2022/05/01

III registracijos etapas: susimokant iki birželio 1d.
1 vaikas iš šeimos: 200 eur, 2 vaikai iš šeimos: 180 eur, 3 ir daugiau: 150 eur
Registracijos terminas: 2022/05/02 - 2022/06/01

Kaina vadovams, savanoriams, lydintiems savanoriams: 40 eur | Kaina svečiams: 15 eur/diena

Tiems, kam aktualu! Registruotis ir už stovyklos kelialapį galima sumokėti dalimis.
I etape (iki 2022.03.20) galima mokėti ne mažiau 50% stovyklos kelialapio, o kitą dalį iki II etapo pabaigos, t.y.
vėliausiai iki 2022.05.01

Artimiausi skautų renginiai 2022m.:
Balandžio 23d. - Lietuvos skautijos Pavasario šventė (dar neprasidėjusi registrac ija)
Gegužės 6-8d. - Stovykla prie Baltijos jūros “Baltija 2022” (dar neprasidėjusi registracija)

Birželio 10-12d. - Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų stovykla “Keliam bures 2022” (dar neprasidėjusi registracija)

Renginius rasite: https://www.skautuslenis.lt/juru-skautai (kairėje pusėje)
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