
Jūrų skautų sausumos žygis aplink Kadrėnų tvenkinį. Žiemos žygio metu
aplankysime ir susipažinsime su tvenkinio apylinkėmis ir pakrante, Kadrėnų
prieplauka, hidroelektrine. Žygio pabaigoje, maistą gaminsimės ir Vasario 16 dieną
minėsime Didžiosios kovos apygardos partizanų (Svarinsko) parke.

Tai vienos dienos pažintinis žygis, kurį kviečiame patirti kartu. Judėsime
atskiromis komandomis, gaminsimės maistą ant laužo ir atliksime įvairias užduotis,
kelsime trispalvę ir minėsime Lietuvos Nepriklausomybės dieną.

Kviečiame dalyvauti ne tik skautus, bet ir jų šeimos narius!

Renginio data ir laikas: 2023-02-16 (ketvirtadienis) 09:00
Žygio pradžios-pabaigos taškas: Asfaltuota stovėjimo aikštelė prie Kadrėnų tvenkinio / Mūšios /
Ukmergės wake parko (55.29853, 24.844574)
Renkamės registracijai: 09:00 Planuojama žygio pradžia: 10:00 Žygio pabaiga: 16:00-16:30

SVARBU
1. Į žygį vyksta išankstinė registracija (informacija žemiau), registracija uždaroma 2023-02-14 20:00
2. Nepilnamečiai dalyviai (jei dalyvauja be tėvų) į žygį atsiveža užpildytą ir pasirašytą tėvų/globėjų leidimą-

sutikimą dalyvauti žygyje.
3. Dalyviai patys pasirūpina atvykimu ir parvykimu iš žygio pradžios ir pabaigos taškų!

Važiuojančius kviečiame kooperuotis :)

- Programos metu nevengsime praktinių lauko užduočių. Apranga - nevaržanti judesių, kad nebūtų baisu išsitepti.

Daiktų/dokumentų rekomendacinis sąrašas (* - būtina pasiimti)

Dokumentai
- Tėvų leidimas/sutikimas*

Skautams (kas turi)
- Kaklaraištis*
- Uniforminis džemperis*

Inventorius
- Sulankstomas peiliukas, virvė
- Gertuvė arba buteliukas vandeniui*
- Maisto reikmenys: dubenėlis, šaukštas*
- Termosas
- 1,5L geriamo vandens maisto gamybai*

REGISTRACIJA
Renginio kaina:
10€, dalyvaujant 2 ir daugiau iš vienos šeimos, kaina dalyviui: 8€
Tėvams ir iki 6m. vaikams: 0€

1. Registruojamasi užpildant on-line formą: https://forms.gle/4BAbYfT9QMR75u3M6
2. Pervedant žygio mokestį į žemiau nurodytą sąskaitą:
Žygio mokestį pervesti: Gavėjas: Skautų slėnis Sąskaita: LT583500010003282730
Paskirtis: 2023 vasario 16 žygis, dalyvio vardas, pavardė

Į renginio kainą įskaičiuota:
 Inventorius ir žygio priemonės
 Programa
 Maitinimas ir maisto produktai
 Atributika (emblema) ir prizai

PASTABA: Į renginio kainą neįskaičiuota
KELIONĖ Į/IŠ KADRĖNŲ TVENKINIO AIKŠTELĖS
Tikime, kad galime bendromis pastangomis kooperuotis nuvykimą/parvykimą į žygio vietą, o galbūt kartu
dalyvauti žygyje!
Šio žygio maršrutas vyks ratu, todėl pradedame ir baigiame tame pačiame taške (automobilių aikštelėje).

SKAUTŲ SLĖNIS
LIETUVOS SKAUTIJOS UKMERGĖS JŪRŲ SKAUTŲ “ŠVENTOSIOS” TUNTAS

Žiemos žygis - “2023 V-16” - Vasario 16d. minėjimo

Dėl skautiškų ir žygio
klausimų kreipkitės į

vadovą:
Joną Dragūną
8 663 64451



Aš sutinku, kad mano sūnus/dukra
Vardas, pavardė

dalyvautų “Jūrų skautų Vasario 16 žygis”
Asmens kodas/gimimo data

2023.02.16, Kadrėnų tvenkinys - Didžiosios kovos apygardos partizanų (Svarinsko) parkas

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:

Aš sutinku, kad mano sūnus/dukra
Vardas, pavardė

dalyvautų “Jūrų skautų Vasario 16 žygis”
Asmens kodas/gimimo data

2023.02.16, Kadrėnų tvenkinys - Didžiosios kovos apygardos partizanų (Svarinsko) parkas

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:

________________________________
Vieta

________________________________
Data

Tėvelio vardas, pavardė, parašas, data

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

Tėvelių leidimas vykti į vienos dienos renginį gamtoje

________________________________
Vieta

________________________________
Data

Tėvelio vardas, pavardė, parašas, data

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

Tėvelių leidimas vykti į vienos dienos renginį gamtoje


