STOVYKLAUTOJŲ TAISYKLĖS
1. Gerbti ir klausyti stovyklos vadovo ir grupės vadovo bei kitų stovyklos darbuotojų, laikytis
drausmės.
2. Saugoti ir tausoti inventorių, priemones, žaidimus, atlyginti padarytą materialinę žalą, jei tai
įvyko dėl stovyklautojo kaltės.
3. Kiekviena stovykloje paimta priemonė turi būti grąžinta į vietą.
4. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės (nevėluoti).
5. Visose veiklose laikytis savisaugos reikalavimų.
6. Susirgus ar susižeidus, nedelsiant pranešti stovyklos vadovui (-ei).
7. Laikytis higienos reikalavimų.
8. Pagarbiai elgtis su stovyklos darbuotojais, bendraamžiais, neįžeidinėti draugų, iškraipant jų
vardus ir pavardes, nežaloti jų fiziškai.
9. Nesimaudyti vandens telkiniuose be vadovų leidimo ir priežiūros;
10. Stovyklos metu nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų, nerūkyti;
11. Stovykloje nevartoti traškučių, saldumynų ir energetinių gėrimų, gėrimų su saldikliais;
12. Palikti stovyklavietę be vadovų žinios, atsiskirti nuo grupės žygių metu.
13. Savarankiškai tvarkyti savo kambarį.
14. Namuose palikti mobilųjį telefoną, kompiuterį ir kitas technikos priemones.
15. Būti piktu niurzgaliumi bei tinginiu.
16. Svarbiausia taisyklė - visada šypsotis!!!

DRAUDŽIAMA
Stovyklautojas pažeidęs šias taisykles 2 kartus turės užbaigti stovyklavimą anksčiau laiko
(geltona kortelė)
1. Nepagarbus elgesys su stovyklos vadovais ir jų nurodymų nevykdymas;
2. Daromas fizinis, emocinis, psichologinis smurtas prieš kitus stovyklautojus (terorizavimas,
patyčios, prasivardžiavimai, keiksmažodžių vartojimas, muštynės);
3. Trukdymas stovyklautojams miegoti ar ilsėtis 23:00 – 8.00 val. (stovyklų su nakvyne metu);
4. Kitų stovyklautojų daiktų ėmimas be jų sutikimo.

GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA
Stovyklautojas pažeidęs šias taisykles turės iš karto užbaigti stovyklavimą anksčiau laiko
(raudona kortelė):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Be vadovo palikti stovyklavietę, eiti maudytis, atsiskirti nuo grupės žygių metu;
Tyčinis stovyklos inventoriaus ar kitų stovyklautojų turto gadinimas;
Sėdėti, laipioti stogais, langais ar balkonų turėklais;
Žaisti su ugnimi, turėti degtukų, žiebtuvelių ir pan.
Rūkyti, vartoti alkoholį bei narkotines medžiagas;
Palikti miegamąsias patalpas nakties miego metu;
Ne pagal paskirtį naudoti elektros prietaisus, liesti laidus.
Turėti daiktus, kurie keltų grėsmę gyvybei.

PRIMENAME
ü Už vaikų padarytą materialinę žalą atsako tėvai arba globėjai ir pan.
ü Tėvai/globėjai turi pasiimti vaiką iš stovyklos, jei vaikas yra išsiunčiamas iš stovyklos, pinigai
už kelialapį negrąžinami.

