
Jubiliejinė stovykla
2023 liepos 8-16, Klaipėdoje



0 – 5 m. šeimų pastovyklės ir programos dalyviai*
6 – 9 m. jaunesniųjų skautų programos dalyviai
10 – 13 m. skautų programos dalyviai
14 – 17 m. patyrusių skautų programos dalyviai
18 – … m. vyresniųjų skautų pastovyklės ir programos dalyviai**

STOVYKLAUTOJAMS: 

Dalyvavimo programoje skirstymas pagal amžiaus grupes:

*Šeimų pastovyklėje dalyvauti gali vaikai 0-5 m. amžiaus. Vienas suaugęs šeimos narys gali važiuoti su vienu ir daugiau 0-5 m. amžiaus vaikų. 0-5 m.
dalyviams reikalavimas būti susimokėjus LS nario mokestį – netaikomas. 

Šeimų pastovyklės dalyviai registruojasi pasirinkdami statusą „Šeimų pastovyklės dalyvis”.

**Vyresniųjų skautų pastovyklės dalyviai (kandidatai) turi turėti savo vyresniųjų skautų vieneto pritarimą dėl dalyvavimo jubiliejinėje skautų
stovykloje. Vyr. skautų past. dalyviai registruojasi pasirinkdami „Dalyvis” statusą ir prie vadovo broliai rennais Povilas Dabrila, sesės renkasi – Ieva
Misiūnienė.

KĄ REIKIA ŽINOTI...? 



Kiekviena skiltis, vykstanti į stovyklą turi būti ne mažesnė kaip 7 dalyvių ir ne
didesnė kaip 14 dalyvių ir 1 vadovas. 
Skiltis registruoja vadovas, nebent skiltyje yra šeimos ūkio narių, tuomet šeimos
ūkis registruojasi atskirai.

Stovyklos dalyviai turi būti susimokėję savo skautiškos organizacijos nario mokestį.
Vaikai iki 18 m. privalo pristatyti vadovui raštišką tėvų leidimą (priedas Nr. 1) dėl jo
dalyvavimo stovykloje.

SKILČIŲ DYDIS

IKI STOVYKLOS PRIVALOMA:

KĄ REIKIA ŽINOTI...? 



SAVANORIAMS: 

Asmenys, gyvenantys savanorių pastovyklėje, turi būti sulaukę 18 metų pirmą stovyklos dieną.

SVEČIAMS:

Registruojamasi toje pačioje formoje, kaip svečias. 

KĄ REIKIA ŽINOTI...? 



Formuosime mišrias pastovykles iš skirtingų kraštų, tuntų, draugovių. Taip, kaip buvo praėjusioje
tautinėje stovykloje.

Formuosime 5 mišrias pastovykles iš visų amžiaus grupių vaikų ir jų lydinčių vadovų +
užsieniečiai.

Kiekvienoje pastovyklėje apie 300 gyventojų.

KAIP GYVENSIME?









1. Visi stovyklavietės mokesčiai nuo liepos 8 d. iki liepos 16 d.
2. Stovyklos programa, įskaitant transportavimą iki programos vietos.
3. Maitinimas nuo liepos 8 d. pietų iki liepos 16 d. pusryčių.
4. Pirmosios pagalbos suteikimas stovyklos teritorijoje.
5. Stovyklos civilinis draudimas.
6. Stovyklos dalyvio paketas.

Dalyvio mokesčio grąžinimas
Sumokėtas dalyvio mokestis nėra grąžinamas, nebent grąžinimo priežastys aprašytos JS
taisyklėse ir sąlygose (prisegta prie registracijos formos).  

KAS SUDARO DALYVIO MOKESTĮ?



Elektroninėje registracijos formoje: 
https://registracija.js2023.lt/lt/

Primename, kad prieš registruojantis prašome susipažinti su Jubiliejinės stovyklos
taisyklėmis ir sąlygomis bei asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

1 etapas 
2022 09 15 – 2022 12 15

2 etapas 
2022 12 16 – 2023 03 15

3 etapas
2023 03 16 – 2023 05 31

KUR IR IKI KADA REGISTRUOTIS?



Dalyvio mokestis yra pervedamas bankiniu pavedimu į VšĮ Vilniaus skautų centro
sąskaitą, kuri bus nurodyta gavus sąskaitą faktūrą apmokėjimui.

 Užsiregistravus I etape apmokėjimas turi būti atliktas per 30 kalendorinių dienų, bet ne
vėliau kaip iki 2023 m. kovo 1 d., II etape – per 30 kalendorinių dienų, III etape – per 10
kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

DALYVIO MOKESČIO PERVEDIMAS



Kiekvienas dalyvis, vadovas, savanoris ar stovyklos svečias, nesilaikantis stovyklos
taisyklių ir nuostatų arba Lietuvos Respublikos įstatymų, gali būti šalinamas iš
stovyklos. 

Visi, įskaitant svečius ir lankytojus, kurie elgiasi pavojingai ar netinkamai, pažeidžia kitų
dalyvių teises ir orumą, bus šalinami iš stovyklos be teisės sugrįžti ir susigrąžinti dalyvio
mokestį.

Jeigu iš stovyklos pašalinamas vaikų vadovas, su juo turi išvykti ir atvykę vaikai, nebent
yra galimybė pašalinto vadovo vaikus priskirti kitam vadovui ir tėvai/globėjai tam
neprieštarautų.

ŠALINIMAS IŠ STOVYKLOS



Stovyklos organizatoriai įsipareigoja užtikrinti visavalgių ir vegetarų maitinimą visos
stovyklos metu.

Stovyklos organizatoriai neįsipareigoja užtikrinti registracijos metu išsakytų
maitinimosi specialiųjų poreikių.

MAITINIMAS



PAŽYMĖJIMAI

1. Pirmos pagalbos pažymėjimas
2. Turizmo renginių organizavimo pažymėjimas
3. Higienos įgūdžių bendrosios programos pažymėjimas (HB)
4. Higienos įgūdžių specialiosios programos pažymėjimas (H1)
5. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažyma išimta ne vėliau kaip 12 mėn. iki
stovyklos pirmos dienos.

Vaikų vadovai ir savanoriai dirbantys su vaikais, 
stovykloje turi turėti galiojančius dokumentų 
originalus arba elektroninėje laikmenoje.

SVARBU: Stovyklos organizatoriai neprisiima  atsakomybės dėl 
kylančių pasekmių, jeigu institucijų patikrinimo atveju vaikų 
vadovas ir/arba  savanoris negalės parodyti galiojančių pažymėjimų.



GYVŪNAI
Stovyklos teritorijoje visi gyvūnai yra draudžiami,
išskyrus aklųjų vedlius. 

Stovyklos dalyviai, vadovai, savanoriai, svečiai 
atvykę su gyvūnu į stovyklos teritoriją 
įleidžiami nebus, stovyklos mokestis nebus 
grąžinimas.



JEI KILS KLAUSIMŲ…

Broli, sese,
 jei jauti, kad ne visi klausimai liko atsakyti, norisi pasitikslinti ar pasiūlyti idėją - nedvejok
ir drąsiai kreipkis:

> dėl registracijos ar pagrindinės stovyklos informacijos el p :   
info@js.2023.lt  arba fb: @jubiliejine2023

> seki informaciją www.skautai.lt 

> dėl konkrečių klausimų: tiesiogiai į JS štabo narius

Iki susitikimo Tarp trijų vandenų ~ ~ ~  

 


