
UKMERGĖS IR ŠIRVINTŲ JŪRŲ SKAUTŲ “ŠVENTOSIOS” TUNTO ATRIBUTIKA

Ukmergės ir Širvintų jūrų skautai naudoja šią skautišką atributiką:

Uniforminių jūrų skautų marškinių su ženklais kaina - nuo 45 Eur

Renkuomenduojama uniformą įsigyti nuo 10-12 metų amžiaus arba

po pirmojo jūrų skautų įžodžio, pasitarus su tunto vadovu

- Lietuvos skautijos ir Jūrų skautų ženklus / logotipus, oficialią jūrų skautų uniformą ir simbolius

- “Šventosios” tunto ženklą (emblemą), uniforminius džemperius užsiėmimų, žygių ir stovyklų metu

1) Lietuvo skautijos ženklas
2) Lietuvos skautijos Jūrų skautų konferencijos

ženklas Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų “Šventosios”
tunto ženklas

Ženklas nešiojamas ant jūrų skautų uniformos,
džemperių ir kitos aprangos

Lietuvos skautijos ženklus, emblemas ir
uniformas galima įsigyti iš centrinės skautų

parduotuvės individualiai arba per tunto vadovą
https://parduotuve.skautai.lt/

Uniforminiai jūrų skautų džemperiai:
Senieji jūrų skautų džemperiai toliau sėkmingai naudojami. Siekdami labiau pritaikyti drabužius
savo aktyviai skautiškai veiklai gamtoje, nuo 2022m. gaminsime flisinius džemperius su
užtrauktuku ir užsegamomis kišenėmis.

Mūsų tunto jūrų skautų džemperį galima įsigyti arba patiems pasidaryti:

1 variantas. Įsigyti pilnai paruoštą su ženklais džemperį
Iki 2022.04.03 registruojame norinčius užsisakyti jau pagamintus džemperius. Juos centralizuotai
gaminsimės 2 kartus per metus: rudenį (rugsėjo mėn.) ir pavasarį (balandžio mėn.).

2 variantas. Patiems įsigyti tamsiai mėlyną (navy blue) panašaus tipo džemperį be ženklų ir
patiems prisisiųti ženklus
- Tunto emblemą gauna visi, kurie susimoka metinį skautų nario mokestį (15Eur/metams)
- Išsiuvinėtą savo vardo antsiuvą galima užsisakyti (iki 2022.04.03) ir prisisiūti pačiam (4Eur)



UKMERGĖS IR ŠIRVINTŲ JŪRŲ SKAUTŲ “ŠVENTOSIOS” TUNTO DŽEMPERIAI
Skirti naudoti visose skautiškose veiklose užsiėmimų, žygių ir stovyklų metu. Ant jų siuvami individualūs žymenys ir emblemos, parodančios kokiose veiklose
jūrų skautas yra dalyvavęs. Ant džemperio ženklai siuvami pagal jūrų skautų uniformos tvarką, tik renginių emblemos - kairėje pusėje.

Užsisakius uniforminį džemperį, į džemperio kainą įskaičiuota:
- Prisiūta austa “Šventosios” tunto emblema (8cm) - priekis, dešinėje;
- Išsiuvinėtas vardas su velcro prisegimu - po tunto emblema
- Išsiuvinėtas Lietuvos skautijos - Jūrų skautų baltas logotipas ant nugaros (kaklo-pečių
juosta, 8cm aukščio).

Kokybė - 300 Flysas (300gsm) - 100% poliesteris didelio tankio - trumpas kirpimas - antsparumas pumpuravimuisi - aukšta apykaklė su pamušalu - tvirti užtrauktukai
Stilius - 2 kišenės su atvartais, užsegamos užtrauktukais - elastingi, ranką apimantys rankogaliai - pusapskritimio formos nugaroje - elastinis reguliavimo raištelis apačioje



Didesni dydžiai, vyriški ir moteriški modeliai:

UŽSAKYMAS ATLIEKAMAS UŽPILDANT FORMĄ: https://forms.gle/DnYcs7sTjd7tyRfW8

“Šventosios” tunto džemperis su visais ženklais 26 Eur | 22 Eur*, jeigu 2 vaikai šeimoje | 20 Eur*, jeigu 3 ir daugiau vaikų šeimoje
* esant 2 ir daugiau vaikų iš šeimos, kurie lanko jūrų skautų veiklas, “Šventosios” tuntas finansuoja dalį džemperio įsigijimo išlaidų iš tunto iždo

"Šventosios” tunto emblema 3 Eur
Vardinis antsiuvas su trispalve ir velcro prisegimu 4 Eur

Apmokėjimo informacija:
Gavėjas: Skautų slėnis (į. k.: 303299703) Gavėjo sąskaita: LT583500010003282730, Paskirtyje būtina nurodyti: Už JS džemperį, vardas, pavardė

Dydis,
cm

VYRIŠKAS MOTERIŠKAS VAIKIŠKAS
ŪGIS

Dydis,
cmA B C D A B C D A B C D

XS 67 57 50 61 48 36 31 37 106-116 6 YEAR
S 69 58 50 60 61 47 45 60 51 39 34 42 118-128 8 YEAR
M 68 57 51 61 63 51 46 60 55 37 37 47 130-140 10 YEAR
L 72 62 51 61 65 53 46 62 58 42 42 52 142-152 12 YEAR
XL 74 62 50 65 70 58 53 65 62 45 44 54 154-164 14 YEAR
XXL 77 72 52 65

Kokybė - 300 Flysas (300gsm)
- 100% poliesteris didelio tankio
- trumpas kirpimas
- antsparumas pumpuravimuisi
- aukšta apykaklė su pamušalu
- tvirti užtrauktukai

Stilius - 2 kišenės su atvartais, užsegamos
užtrauktukais
- elastingi, ranką apimantys rankogaliai
- pusapskritimio formos nugaroje
- elastinis reguliavimo raištelis apačioje

Savybės

Dydžių matavimai

A - ilgis nuo pečių siūlės (ties
kaklu) iki apačios, cm.
B - plotis tarp šoninių siūlių , cm.
C - ilgis nuo pažasties iki rankovės
krašto, cm.
D - ilgis nuo peties iki rankovės
krašto, cm.


