ATMINTINĖ
STOVYKLAUTOJAMS IR JŲ TEVĖLIAMS
1. Į stovyklą priimami stovyklautojai tik turintys Vaiko sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau
kaip prieš metus, ar jo kopiją. Tinka ta pati forma kaip ir teikiama mokyklai ( tinka kopija) ir tik sveiki
(nekarščiuojantys, nesloguojantys, neviduriuojantys, nevemiantys ir pan., kas galėtų įtakoti kitų
stovyklautojų sveikatos būklei).
2. Atsivežkite pasirašytą stovyklos sutartį, jei neatsiuntėte el.paštu. Atkreipkite dėmesį, kad užpildant
Stovyklos sutartį yra reikalingas stovyklautojo asmens kodas. Asmens kodas reikalingas, kreipiantis
pas medikus, jei stovyklos metu stovyklautojas susirgtų ar patirtų traumas.
3. Stovyklautojas į Stovyklą privalo atvykti pirmąją pamainos dieną nuo 17.00 iki 19.00 val. (jei vėluosite
informuokite stovyklos organizatorius). Išvykimas iš stovyklos, paskutinę stovyklos dieną iki 17.00 val.
4. Nuotraukos stovyklos metu bus patalpinamos į stovyklos UŽDARĄ facebook paskyrą, kur tėveliai
galės matyti vaikų stovyklavimo akimirkas :)

Privalote raštu informuoti stovyklos organizatorius ir vadovus, jei Jūsų vaikas:
1. Vartoja gydytojų paskirtus medikamentus;
2. Alergiškas ar netoleruoja tam tikro maisto;
3. Nemoka plaukti.

Palikite namuose:
1. Telefoną, kompiuterį, planšetinį, televizorių.
2. Traškučius, saldainius, Coca colą ir kitus gazuotus gėrimus.
3. Daiktus, kurie keltų grėsmę saugumui, sveikatai ar gyvybei.

Mažojo stovyklautojo krepšyje turi būti:
1. Viršutinių ir apatinių drabužių komplektai pakeitimui, atsižvelgiant į oro sąlygas; šiltesnių rūbų
lietuviškiems vasaros vakarams, apsiaustas ar striukė nuo lietaus;
2. Sportinė apranga ir avalynė;
3. Avalynė pasikeitimui (vasarinės šlepetės, guminiai batai);
4. 2 vnt. rankšluosčių (veidui, kūnui, lauko maudynėms);
5. Higienos priemonės: muilas, šampūnas, dantų šepetukas ir pasta, kitos asmens higienos priemonės
pagal poreikį;

6. Maudymosi kostiumėlis, šlepetės, maudymosi reikmenys (pripučiami plaukmenys, plaukimo ratas
ir pan., jei vaikas nemoka plaukti);
7. Kepurė nuo saulės, purškiklis nuo uodų/erkių, kremas nuo saulės.
8. Nedidelė kuprinė, einant į žygius vandeniui įsidėti, gertuvė.
9. Prožektorius naktiniam žygiui (puikiai tiks tvirtinamas ant galvos).
10.Nedidelis vandens purškiklis/šautuvas, vandens mūšiams, nes dūksime Basakojietiškai.
11.Bus organizuojamas Talentų vakaras – galite atsivešti savo atributiką ar reikalingas priemones šiam
vakarui. Neprivaloma

ü Ruošiant stovyklautoją į stovyklą, Tėveliai, atkreipkite dėmesį į oro sąlygas. Jei oras šaltesnis, įdėkite
daugiau šiltų rūbelių, šiltas kojines ir kt. Jei oras labai šiltas ir nelietingas, guminių botų dėti nereikia ir
panašiai....
ü Vaikai miegos nameliuose, lovose, visą patalynę gaus stovykloje. Jei norima patalynę (pagalvėlę,
antklodę ir kt.) galima atsivežti savo :)
ü Sudarykite visų daiktų sąrašą. Sąrašą įsidėkite į lagaminą. Bus lengviau susirinkti visus daiktus
stovyklos pabaigoje.
ü Pasikalbėkite su vaiku, kad atvyksite į vaikų vasaros stovyklą, kurioje vyrauja drausmė, tvarka ir reikia
laikytis stovyklos taisyklių.

