Stovyklos vadovų atsakomybė, pareigos, teisės
Stovyklos vadovai atsako:
1. Už stovyklautojo priežiūrą stovyklos metu (nuo to momento, kai stovyklautojas atvyksta į stovyklą ir
išvyksta iš jos).
2. Už stovyklautojo maitinimą: pusryčiai, pietūs, vakarienė.
3. Už stovyklautojo instruktavimą dėl: saugaus elgesio vandenyje, darbo su aštriais įrankiais, saugaus elgesio
išėjus (ekskursija ir pan.) už stovyklos teritorijos.
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, susirgus – nedelsiant informuoti telefonu tėvus/globėjus, kreiptis į
pirmosios pagalbos suteikimo įstaigą.
Stovyklos vadovybė neatsako:
1. Už stovyklautojo pamestą, dingusį turtą: telefonas, piniginė, fotoaparatas ir kt.
2. Už stovyklautojo sveikatos sutrikimus dėl erkių sukeliamų ligų, šienligės, astmos priepuolių ir kt., kurių
sukėlimas nepriklauso nuo stovyklos vadovų. Už sveikatos sutrikdymo, higienos, maitinimo pažeidimus,
stovyklos vadovybė atsako LR įstatymų numatyta tvarka.
Stovyklos vadovų pareigos:
1. Gerbti stovyklautojus.
2. Stovyklos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotikų ir t. t.
3. Nesikeikti.
4. Susivaldyti ir tolerantiškai spręsti santykių problemas su stovyklautoju.
5. Atvykus į stovyklą, paskambinus telefonu suteikti tėvams / globėjams visą pageidaujamą informaciją apie
jų vaiką.
6. Pagal tėvų instruktavimą užtikrinti stovyklautojo privalomą profilaktinį vaistų, vitaminų ir pan. vartojimą.
Stovyklos vadovų teisės:
1. Duoti protingus, stovyklautojo orumo nepažeidžiančius ir sveikatos sutrikdymo nesuteikiančius
nurodymus stovyklautojui.
2. Duoti stovyklautojui sportines užduotis už stovyklautojo taisyklių pažeidimus.
3. Stovyklautoją pašalinti iš stovyklos, jei jis pakartotinai neklauso vadovų nurodymų ar sąmoningai
pažeidžia stovyklos ir stovyklautojo taisykles. Sprendimą dėl stovyklautojo pašalinimo iš stovyklos priima
stovyklos vadovybė, apie sprendimo priėmimą nedelsiant telefonu informuojami tėvai.
4. Neatsižvelgti į stovyklautojo norus/pageidavimus/reikalavimus, jei jie prieštarauja stovyklos taisyklėms ir
skautiškai ideologijai.
5. Kilus įtarimui dėl neleistinų produktų, medžiagų turėjimo, svetimo turto pasisavinimo – atlikti
stovyklautojo daiktų patikrinimą.

Stovyklautojų ir stovyklautojų tėvų/globėjų atsakomybė
Stovyklautojo atsakomybė:
1. Gerbti kitus stovyklautojus: nesityčioti, nenaudoti smurto.
2. Gerbti ir klausyti stovyklos vadovų nurodymų.

3. Nepalikti stovyklos teritorijos be savo tiesioginio vadovo žinios.
4. Nesikeikti.
5. Neturėti su savimi ir nevartoti alkoholio, narkotinių medžiagų.
6. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia sugadintą stovyklos, kito stovyklautojo turtą.
7. Neinformavus stovyklos viršininkės, neišvykti iš stovyklos.
8. Atsivežti į stovyklą daiktus, priemones, kurios nurodytos 3 priede.
9. Stovyklautojui griežtai draudžiama slėpti nuo stovyklos vadovybės ir paslapčia vartoti savo atsivežtus
gendančius maisto produktus.
Stovyklautojo tėvų / globėjų atsakomybė:
1. Atsakingai užpildyti stovyklautojo anketą (1 priedas).
2. Atvykti laiku pasiimti savo vaiko, kaip nurodyta skiltyje „Išvykimas iš stovyklos“.
3. Atvykti pasiimti savo vaiko, jei jis dėl nusižengimų, stovyklos vadovybės sprendimu, pašalinamas iš
stovyklos.
4. Apie nenumatytą, stovyklos laikui nepasibaigus, stovyklautojo išsivežimą iš stovyklos informuoti
stovyklos viršininkę.

