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ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA
2019 m. liepos 21-27 d.

Vasaros stovykla
Stovyklos data: 2019 m. liepos 21-27 d.
Stovyklos vieta: Dingailių km., Sedos sen., Mažeikių r.

Stovyklos vadovybė:


Stovyklos viršininkė – vyresn. sk. s. Eglė Katkutė, +37061224566, stovykla@zemaitijosskautai.lt



Stovyklos viršininkės adjutantė – pat. sk. s. Austėja Šimkutė, +37068012018,
info@zemaitijosskautai.lt
Stovyklos komendantas – pat. sk. br. Ignas Jonkauskas +37069282439, ignasinosius@gmail.com
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Programos koordinatorė – pat. sk. s. Deima Jokubaitytė, +37063116279,
deimajokubaityte@gmail.com
Jaunesniųjų skautų pastovyklės komendantė – sk. s. Justė Myslovskytė
Sesių pastovyklės komendantė – pat. sk. s. Jūratė Šemetaitė
Brolių pastovyklės komendantas – sk. br. Tomas Kleinauskas
Stovyklautojų maitinimo koordinatorius – sktn. sk. vytis br. Andrius Byčius

Stovyklos pristatymas
Praūžus šimtmečio šėlsmui ir šventimui šįkart stovyklautojų laukia iššūkis: galbūt teks išbandyti
kažką, ką skautai naudojo prieš 50 metų, galbūt teks nueiti ne vieną kilometrą, galbūt iškeisti skilties narį į
informaciją – o galbūt nieko panašaus į tai?
Kiekvieną kartą eidamas į mišką pakeli akis ir pamatai jo galybę. Eiti miškan - priimti naują iššūkį,
susitikti su šitos civilizacijos gyventojais ir pažinti čia tvyrančią hierarchiją. Tai - atsidurti akistatoj su pačiu
savimi - savo identitetu ir savo pasirinkimais.
Jei nori nuotykio, nežinomybės adrenalino – renkiesi veikti. Jei tau ir taip gerai – laisva valia nesiimti
paskirto iššūkio. Tikras skautiškas išgyvenimas su prieskoniais: viskas ko tau reikia, kaip ir duota, bet norint
daugiau – kviečiama pasinerti į užduočių laviną. Niekada nežinai, kas tai bus.

Gyvenimo sąlygos
Gyvenimas gamtoje, nakvynė palapinėse, po tentais arba kitokiose savo pasigamintose pastogėse.
Dalyviai bus suskirstyti į tris pagrindines gyvenamąsias erdves – pastovykles: jaunesnieji skautai (nuo 8 iki
11 m.), skautės (nuo 12 m.), skautai (nuo 12 m.). Prausimasis – įrengtoje prausykloje, maudymasis –
Varduvos upėje ir Renavo tvenkinyje. Maisto produktų pirkimą organizuoja stovyklos štabas.
Stovyklautojams iki 12 m. maitinimą organizuos stovyklos štabas, kiti stovyklautojai maistą gaminsis patys.
Stovykloje bus biotualetai. Maisto gamybai naudojamas vanduo iš šulinio.

Stovyklos dalyviai
Žemaitijos skautų organizacijos nariai nuo 8 metų amžiaus.
Kitų kviestų organizacijų nariai nuo 8 metų amžiaus.
Kiti asmenys, norintys susipažinti su organizacijos veikla, nuo 8 metų amžiaus.

Atvykimas ir išvykimas
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Atvykimas į stovyklavietę 2019 m. liepos 21 d. nuo 1000 iki 1200 val.
Išvykimas iš stovyklavietės 2018 m. liepos 27 d. nuo 1400 iki 1600 val.
Stovyklos dalyviai į stovyklą atvyksta ir išvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių
stovyklautojų atvykimą ir išvykimą atsakingi stovyklautojo tėvai / globėjai.

Kelialapio kainos:
1.) 25 € arba 4,5 €/d. registruojantis iki birželio 30 d.
1.1. ŽSO nariams, susimokėjusiems nario mokestį už einamuosius metus.
1.2. Kitų organizacijų nariams, kurias raštu kvietė stovyklos štabas.
1.3. Skautų žmonoms/vyrams/tėvams/seneliams su vaikais iki 8m. (jei vaikui reikalingas maitinimas
papildomai 15 € ar 2 €/d.) ar kažkada skautavusiems.
ŽSO nariams, susimokėjusiems nario mokestį už einamuosius metus, kai iš šeimos vyksta du ir daugiau
ŽSO narių – vienam skautui kelialapio kaina 17,5 € .

2.) 40 € arba 7 €/d. registruojantis stovykloje
2.1. ŽSO nariams, susimokėjusiems nario mokestį už einamuosius metus.
2.2. Kitų organizacijų nariams, kurias raštu kvietė stovyklos štabas.
2.3. Skautų žmonoms/vyrams/tėvams/seneliams su vaikais iki 8 m. (jei vaikui reikalingas
maitinimas papildomai 24 € ar 3,5 €/d.) ar kažkada skautavusiems.
3.) 60 € arba 10 €/d. visi kiti stovyklautojai (vietų skaičius ribotas).
Nuo 2019 m. liepos 21 d., atsisakius dalyvauti stovykloje, sumokėtas kelialapio mokestis negrąžinamas.

Registruojant į stovyklą nepilnametį, registruojančiam asmeniui būtina pateikti:
 Stovyklautojo anketą (1 priedas);
 Stovyklos kelialapio mokestį.
 Nepilnamečiai stovyklautojai, atvykdami į stovyklą, privalo atsivežti ir stovykloje registracijos metu
pateikti vaiko sveikatos pažymą (forma 079/A arba forma 027-1/a (išduotą ne anksčiau kaip prieš
metus arba jos kopiją).
Registruojantis į stovyklą pilnamečiui asmeniui būtina pateikti:
 Pilnamečio stovyklautojo anketą (2 priedas);
 Stovyklautojo kelialapio mokestį
REGISTRACIJA
Registracija vyksta nuo 2019 m. gegužės 26 d. iki birželio 30 d.
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Žemaitijos skautų organizacijos nariai, priklausantys draugovei/gaujai, registruojasi pas savo draugovės/
gaujos atsakingą asmenį.
Draugovėms nepriklausantys ŽSO nariai ir kiti
asmenys
Registraciją vykdo pat. sk. s. Austėja Šimkutė
Kontaktai: +37068012018 //
El. p. info@zemaitijosskautai.lt
Šiaulių Šv. Jurgio draugovė (Šiauliai)
Registraciją vykdo sktn. sk. vytis br. Giedrius Girdvainis
Kontaktai: 8 616 45426 //
El. p. giesas.skautas@gmail.com

Perkūno draugovė (Kuršėnai)
Registraciją vykdo pat. sk. s. Rugilė Urbonaitė
Kontaktai: 8 672 76631 //
El. p. 00rugile00@gmail.com

Baltosios ilties gauja (Šiauliai)
Registraciją vykdo sktn. vyresn. sk. s. Jurgita Girdvainienė
Kontaktai: 8 602 01057 //
El. p. jurgita.kunickaite@gmail.com

Žemynos draugovė (Mažeikiai)
Registraciją vykdo pat. sk. s. Jūratė Šemetaitė
Kontaktai: 8 679 87932 //
El. p. semetaitejura@gmail.com

Medeinos draugovė (Seda)

Vydūno draugovė (Žemaičių Kalvarija)

Registraciją vykdo sktn. vyresn. sk. s. Virginija Katkuvienė
Kontaktai: 8 615 76799 //
El. p. virginija.plinkses@gmail.com

Registraciją vykdo vyresn. sk. s. Ilona Jasaitienė
Kontaktai: 8 674 20387 //
El. p. ylona.jasa@gmail.com

Šv. Pranciškaus draugovė ir Raudonosios gėlelės
gauja (Venta)

Piligrimo draugovė (Akmenė)

Registraciją vykdo pat. sk. s. Eidmantė Lileikytė
Kontaktai: 8 662 17376 //
El. p. eidmeli@gmail.com

Registraciją vykdo pat. sk.s. Klaudija Ivanovaitė
Kontaktai: 8 603 25230 //
El. p. drakosha0202@gmail.com

Kretinga ir šeimų pastovyklėje gyvensiantys asmenys
Registraciją vykdo sktn. vyresn. sk. s. Dovilė Byčienė
Kontaktai: +370 698 10986// El. p. vyr.skautininkas@zemaitijosskautai.lt

