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#stovyklos_pavadinimas #ŽSO_30-mečio_šūkis

kur, kaip ir su kuo mes
tiek einam?
Ėjau, einu ir eisiu – tokiais žodžiais Žemaitijos skautų organizacija pradeda savo 30-metį. Šūkis atspindi
kiekvieno buvusio, esamo ir būsimo ŽSO nario kelionę skautybėje.
Ėjau – dar visai neseniai, o gal jau ir prieš visus 2 dešimtmečius kartu su broliais ir sesėmis nesudėjau
bluosto prie laužo dainuodamas dainas, mano kojos neretai pavargusios nuo akmenuoto kelio nešė mus į dar
vieną nuotykį. Turėjome savo kartos „bajerius“ ir išdaigas, legendas ir tradicijas. Aš ėjau šiuo keliu.
einu – mano dienos nuspalvintos skautų šypsenomis, nesibaigiančiu vilkiukų stūgavimu. Laukiu nesulaukiu
skilties sueigų, kuriose galiu augti ir padėti augti kitam. Mano akyse atsispindi stovykloje kylančių vėliavų
siluetai, nešantys pasididžiavimą ir jaudulį, o širdis plaka vienu ritmu su dar keliais šimtais brolių ir sesių: aš
einu šiuo keliu.
ir eisiu – jaučiu savy troškimą ir asmeninį pasižadėjimą: tai kelias, kurį pats pasirinkau ir jo pagrindas
išklotas meile Dievui, Tėvynei ir artimui. Aš eisiu šiuo keliu.
„Šūkis aprėpia visus ŽSO narius – buvusius ir esamus. Vieni iš jų kažkada dalį kelio ėjo kartu su organizacija,
vieni tebeina ir dabar, kiti jau tvirtai pasiryžę sako, kad eis visada. Galbūt ir kiekvienas širdy tai sau tyliai
pasakome. Visgi mes niekada nežinome, kas mūsų laukia ateityje: galbūt paėję dalį kelio, mes jo nebetęsime,
bet po 5 metų sugrįšime ir vėl eisime. Galbūt tie, kurie dabar tvirtai pasiryžę eiti ir ateityje, visgi turės ištarti:
ėjau šiuo keliu, kai pasakos istorijas savo draugams. Nė vienas nežinome savo kelio vingiavimo, bet kad ir koks
jo etapas būtų šiuo metu, kiekvienas gali ištarti dalį ŽSO 30-mečio šūkio: ĖJAU, EINU ir eisiu. Kad
ir kokio kelio etapo atkarpomis buvai kartu – Tu 30-ies metų ŽSO kelio dalis! Tikiu, kad ir Žemaitijos skautų
organizacija buvo, yra ar bus vertinga ir graži Tavojo gyvenimo dalis“ - mintimis dalijasi ŽSO 30-mečio šūkio ir
stovyklos pavadinimo kūrėja vyresn. sk. Eglė Katkutė.
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#sVARBU #APIE_STOVYKLĄ

stoVyklos ŠTABO ŽODIS
Mielieji skautai ir skautų tėvai,
Tikime, kad jūs, kaip ir mes, nekantriai laukiate didžiausio skautiško vasaros nuotykio.
Šiemet stovykla bus ypatinga - tai 30-mečio stovykla. Jau 30 metų ŽSO nariai eina
skautybės keliu, darydami pasaulį gražesnį, negu jį rado. Šiemet stovykloje to tikrai
nepamiršime!
Tačiau belaukdami stovyklos ir tikėdamiesi, jog galėsime kaip įprasta džiaugtis vieni
kitais, suprantame, jog taip šiemet gali ir nebūti. Nors šiuo metu ir planuojame tradicinę
stovyklą, su įprasta gyvenimo tvarka, laisvu bendravimu ir t.t., turime suprasti, jog dėl
pandemijos gali tekti tuos mūsų norus keisti... Todėl informuojame jus, jog budėtumėte
ir sektumėte informaciją, skelbiamą visuose ŽSO kanaluose - tinklapyje ir Facebook
grupėje. Artėjant stovyklos datai informuosime jus apie pasikeitimus, jei tokių bus.
Saugokime save ir savo artimuosius, kad stovykla galėtų įvykti!
O dabar norime palinkėti jums gero skaitymo! Šiame buklete rasite informaciją apie
stovyklą ir apie stovyklos štabą: viskas, ko jums reikia - vienoje vietoje!
Aišku, jeigu turite klausimų, susisiekite su savo vieneto vadovais ar stovyklos štabu!
Budėkit, broliai ir sesės!
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS

stoyklos viršininkė
vyresn. sk. Brigita Beniušytė

Labas! Aš esu Brigita. Skautė savo kraujyje, nors
skautauju vos 10 metų. Kodėl sakau „vos“? Nes turint
omenyje, jog man tik 25-eri, skautauti planuoju dar labai
ilgai... Matau didžiulę prasmę čia būti. Bet mes ne apie tai,
tiesa?
Šiemet prisiėmiau atsakomybę organizuoti vasaros
stovyklą ir esu įsitikinusi, kad pavyks sukurti įsimintiną
įvykį mums visiems. Esu pasiruošusi priimti visus pandemijos
keliamus iššūkius ir nepaisant visko sukurti skautams
tikrą šventę!
Galvojate, kodėl aš tokia drąsi ir ambicinga? Atsakymas
labai paprastas - turiu nerealią komandą, su kuria niekas
nebaisu! O kad įsitiktumėte, jog sakau tiesą, noriu,
kad su visu stovyklos štabu jūs
susipažintumėte patys!
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS

stoyklos komendantas
pat. sk. ignas jonkauskas

stovyklos komendantu būsiu jau ne
pirmą kartą, todėl įsivaizduoju, kokie
iššūkiai laukia ir esu jiems pasiruošęs. tačiau
jeigu norime, kad šią stovyklą prisimintume visą
gyvenimą, man reikės jūsų pagalbos.
Stovyklautojai, ar jūs pasiruošę legendomis
apipintam miškiniam desantui? ar jūs pasiruošę
kitokiai stovyklai? ar jūs pasiruošę stovykloje
palikti dalelę savęs?

5
jei atsakei taip - susitiksime stovykloje!
BUDĖK!
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS

stoyklos viršininkės adjutantė
sk. kristina mekaitė

Sveiki visi!
Skautauti pradėjau prieš 7 metus,
Kuršėnų Perkūno draugovėje. Nors nebegyvenu
Kuršėnuose, išsikėliau sostinėn, Žemaitijos skautai
vistiek mano širdyje ir stengiuosi jų iš jos nepaleisti!
Jau treti metai iš eilės jungiuosi prie stovyklos
organizavimo vienokiais ar kitokiais būdais, praeitais
metais buvau šių metų stovyklos viršininkės Brigitos
programerių komandoje, užpraeitais - štabui priklausiau
kaip stovyklos apsaugos viršininkė. Šiemet savo jėgas
išbandau stovyklos viršininkės adjutantės pareigose.
Tikiu, kad kartu su svajonių štabu ir aktyviausiais ir visų
laikų geriausiais stovyklautojais sukursim nerealią
stovyklą! Nepamirškit, mes dirbsim, kad stovykla įvyktų,
bet kad ji pavyktų, mums reikės kiekvieno skauto indėlio.
Todėl kaupkit energiją ir gerą nuotaiką,
susitiksim stovykloje!
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS

stoyklos programos koordinatorė
pat. sk. eidmantė lileikytė
Praėjusių metų stovyklą
pasimatavau programerės pareigas ir atradau
save skautybėje kiek kitaip. Kurti skautams stovyklą
buvo smagus iššūkis. Todėl šiemet priėmiau dar
didesnį iššūkį - tapti stovyklos pagrindine programos
koordinatore.
Jau spėjau pajausti, kad tai bus kol kas didžiausias
nuotykis mano skautavimo istorijoje. Gal kiek simboliška,
kad šiemet eina mano 10-ieji skautavimo metai, o per 25
metų jubiliejinę skautų stovyklą daviau skauto įžodį.
Labai tikiuosi, kad stovykla patiks ir įsimins kiekvienam.
Didžiausia Jūsų, stovyklautojai, padėka visai programerių
komandai yra šypsena, begalės įvairiausių emocijų jūsų
veiduose bei ateityje pasakojamos istorijos, prisiminimai
iš jubiliejinės 30-osios ŽSO stovyklos.
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS #KĄ_PASIIMTI_VILKAMS

jaunesniųjų skautų pastovyklės komendantė
vyresn. sk. vykinta zeleckytė

Labas, skaute!
su tavimi sveikinasi vilkų pastovyklės komendantė,
vyresn. skautė Akela (Vykinta). skautavimas jau 15 metų
yra neatsiejama mano gyvenimo dalis, ir nežinau, kur
gyvenimas būtų nuvedęs, jei ne šis nuostabus sesių ir
brolių būrys. Akelos pareigas užimsiu jau trečią kartą,
todėl tikiu, kad ši stovykla bus dar įsimintinesnė ir dar
smagesnė nei visos prieš tai!
Vilke,
ar tu pasiruošęs smagiausiam savo gyvenimo įvykiui?
Vilkų pastovyklė tavęs su nekantrumu laukia! O tam, kad
pastovyklėje jaustumeis kaip namuose, atsivežk daiktą,
kuris Tau primintų „Džiunglių knygą“ (Mauglio istoriją) ar
jos veikėjus. Tai gali būti bet koks mažas dalykas.
Tačiau svarbu, kad jis nebijotų
stovyklinio lietaus!
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS #KĄ_PASIIMTI_sesėms

sesių pastovyklės komendantė
pat. sk. emilija paužuolytė
Sveiki, aš sesė Emilija iš Šiaulių
Šv. Jurgio draugovės. Skautauju 5 metus. Pirmą kartą
su skautų veikla susipažinau jubiliejinėje stovykloje
„okata“ , o jau šių metų jubiliejinėje stovykloje būsiu
sesių pastovyklės komendantė.
Stengsiuos padaryti viską, kad sesės patirtų tiek gerų
emocijų, kiek ir aš pirmojoje savo stovykloje, bet mano
vienos pastangų neužteks.
Tad kviečiu seses pasinerti visu 100% į nuotykius, kartu
augti ir tobulėti, atitrūkti nuo kasdienybės ir užmegzti
naujus ryšius su dar nepažįstamais skautais.
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS

brolių pastovyklės komendantas
pat. sk. tomas matiukas

keli faktai apie mane:
esu tomas. Man 16 metų. esu iš Mažeikių.
Mažeikiuose esu brolių skiltininkas ir draugininkės
adjutantas. o ši stovykla su broliais bus
tikrai nebe pirma.
kalbas paliksiu stovyklai, bet pasakysiu viena broliai, ruoškitės, savaitė kartu atneš
ne tik iššūkius, nuotykius, naujoves,
bet ir išmokys, kaip būti tikru broliu!
budėkit, broliai!
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS #KĄ_PASIIMTI_šeimoms

šeimų pastovyklės komendantė
pat. sk. monika būtienė

Šeimų pastovyklė - tikras vaikų
darželis. Todėl atvykdami pasiimkite
žaislų/žaidimų, kuriais nebūtų gaila
dalintis su kitais vaikais.
O jūs, tėveliai, nusiteikite, kad naktimis
kurioj nors palapinėj gali verkti
vaikai.
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS

dinozaurų pastovyklės komendantė
pat. sk. vaida ročytė

Ei, dinozaurai,
lyskit iš po akmenų, iš tamsių uolų,
kabarokitės iš medžių ir atvykite į stovyklą.
Metas parodyti, kad dinozaurai tikrai nėra išnykę, o
tik laikinai buvo prisnūdę.
Todėl nubraukite dulkes nuo turistinės kuprinės,
nusivalykite žygio batus ir užsirišę skautišką
kaklaraištį DRĄSIAI registruokitės į stovyklą.
Jūsų ten lauks tokie pat nuo skautybės atitrūkę
„seniai“, todėl kartu galėsime prisiminti
senus gerus laikus ir drauge
kurti naujus prisiminimus.
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS

stovyklos virtuvės šefė
pat. sk. ingrida katkutė

Sveiki, stovyklautojai!
Savo skautiškąją kelionę su ŽSO sesėmis ir broliais
pradėjau 2000 metais, tad tikrai nesunku suskaičiuoti,
kiek metų jau skautauju.
Šią vasarą pasiryžau vadovauti stovyklos virtuvei
ir, nors jau ne vieną kartą teko asistuoti vasaros
stovyklų virtuvėse, pirmą kartą leisiuosi į vyriausiosios
šefės pareigų atnešamus nuotykius.
Labai tikiuosi, kad valgio metas bus tas metas
stovykloje, kuris leis nurimti po įvairių veiklų ir su
skaniu maistu lėkštėje pasimėgauti vienas kito seseriška
bei broliška draugija. Kadangi vyr. šefės kulinarijos
patirtis siekia ir užsienio šalis, šios vasaros stovykloje
galite tikėtis savo lėkštėse atrasti ir įdomesnių
patiekalų nei šaltibarščiai.
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS

stovyklos apsaugos viršininkas
sk. jogaila einčinas

labas, aš jogaila iš sedos.
„ėjau, einu ir eisiu“ bus ketvirtoji mano
stovykla.
kiekviena stovykla yra skirtinga savo
iššūkiais ir patyrimais. šiemet ji man bus
kitokia, ypatinga, nes turėsiu atsakingas
pareigas, kurioms pasižadu atiduoti visą save.
labai džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie
šios stovyklos. tikiu, kad sukursime kažką
nepakartojamo.
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS

stovyklos media koordinatorius
sk. elvinas skabeikis

Labas labas!
Pirmą kartą mane galėjai pamatyti
tautinėje stovykloje „Laužų karta“
su fotoaparatu rankose, paskui ŽSO
stovykloje, vėliau ir kitoje...
Tai ir šioje būsiu toks pat! Susitikim ir
nusišypsokim!
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS

stovyklos ūkvedys
sk. saulius račkauskas

Labas.
Ši stovykla man trečioji. Kaip skautui pirmoji. Kaip ūkvedžiui - antroji.
Laukiu nesulaukiu! Iki greito susitikimo.
Brolis Saulius.
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#sTOVYKLOS_ŠTABAS

stovyklos medikas
br. martynas zaremba

Sveiki!
Aš Martynas ir būsiu stovyklos medikas!
Tikėkimės, kad mano pagalbos stovyklos metu
nereikės, tačiau jeigu jausies blogai, nebijok
manęs susirasti ar ateiti į med. punktą!
Trumpai apie mane: esu paramedikas Kaune,
mokausi mediciną, patirties skautaujant
daug neturiu, bet jau esu dalyvavęs skautų
stovykloje „Miškan“!
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#dalyviai

kas gali dalyvauti?
šių metų stovykloje galės dalyvauti
1. ŽSO nariai nuo 7 m. (registracija iki birželio 15 d.)
2. Buvę ŽSO nariai (registracija iki birželio 15 d.)
3. Suaugę asmenys, ne ŽSO nariai, kurie gyvens šeimų pastovyklėje
(registracija iki birželio 15 d.)
4. Vaikai iki 7 m., kurie su tėvais gyvens šeimų pastovyklėje (registracija
iki birželio 15 d.)
5. Kitų skautiškų organizacijų nariai bei ne skautai nuo 14 m.
Vietų skaičius bus ribotas (pasibaigus pirmajam registracijos etapui
atskiru kvietimu paskelbsime registracijos tvarką ir likusių vietų skaičių,
registracija nuo birželio 16 d. iki liepos 5 d.)
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#registracija

kada ir kaip
registruotis?
registruotis į stovyklą galima dviem etapais
1. Nuo gegužės 1 d. iki birželio 15 d. (ŽSO esamiems ir buvusiems nariams bei
šeimų pastovyklės gyventojams).
2. Nuo birželio 16 d. iki liepos 5 d. (kitų skautiškų organizacijų nariams bei ne
skautams).

kur registruotis?
1. ŽSO nariai registruojasi pas savo vieneto vadovą.
2. Buvę ŽSO nariai, šeimų pastovyklės gyventojai registruojasi individualiai
paspaudus šią nuorodą.
3. Kitų skautiškų organizacijų nariai ir ne skautai registruojasi el. paštu
stovykla@zemaitijosskautai.lt
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#registracija

žso nariai
šv. jurgio draugovė
Kristina Rūdienė, +370 621 10131, krist.rudokaite@gmail.com
baltosios ilties gauja
Jurgita Girdvainienė, +370 602 01057, jurgita.kunickaite@gmail.com
perkūno draugovė
Ieva Šukytė, +370 604 57787, ievutesukyte@gmail.com
šv. pranciškaus draugovė
Gintaras Ginotis, +37069577212, gintarasgg4@gmail.com
žemynos draugovė
Jūratė Šemetaitė +370 679 87932, semetaitejura@gmail.com

buvę žso
nariai, šeimų
pastovyklės
gyventojai

NE ŽSO
SKAUTAI,
NE SKAUTAI

registracija paspaudus
nuorodą
Spausti čia.

Registracija vyks nuo birželio 16 d.

registracija EL. PAŠTU

Registruotis el. paštu
stovykla@zemaitijosskautai.lt

Iškilus klausimams rašykite
stovykla@zemaitijosskautai.lt

Medeinos draugovė
Monika Būtienė, +370 695 95561, monika.prial@gmail.com
vydūno draugovė
Vilija Ročytė, +370 621 03699, vilija.rocyte@gmail.com
šv. antano draugovė
Agnė Račkauskaitė +370 621 72608, a.rackauskaite@gmail.com

21

#kaina

kiek kainuoja stovykla?
35 Eur arba 7 eur/
eur/d.
d.**
- ŽSO nariams, susimokėjusiems nario mokestį.
- Kitų skautiškų organizacijų nariams, vyresniems nei 14 m.
*pageidautina atvykti mažiausiai trims dienoms, susilaikant nuo atvykimo vienai dienai.
25 Eur
- Stovyklos skiltininkams bei stovyklos štabo narių komandų nariams.
- ŽSO nariams, susimokėjusiems nario mokestį, kai iš šeimos vyksta du ir daugiau ŽSO
narių.
50 Eur
- ŽSO nariams, nesusimokėjusiems nario mokesčio.
- Buvusiems ŽSO nariams, kurie anksčiau priklausė organizacijai, tačiau šiuo metu nėra
ŽSO narių sąraše.
- Šeimų pastovyklėje gyvenantiems suaugusiems, kurie nėra ŽSO nariai, kai iš šeimos
vyksta du ar daugiau narių.
70 Eur
- 14 – 18 m. vaikams, ne skautams.
- 18 m. ar vyresniems asmenims, ne skautams (įskaitant šeimų pastovykloje
gyvenančius suaugusius).
15 Eur
- Šeimų pastovyklėje gyvenantiems vaikams, kurių amžius 4-6 m. (vaikams iki 3 metų
imtinai mokesčio nėra).
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#taisyklės

stovyklos vadovų
pareigos ir atsakomybės
stovyklos vadovai atsako:
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 už stovyklos teritorijos.
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, susirgus – nedelsiant informuoti telefonu tėvus/globėjus, kreiptis į pirmosios pagalbos suteikimo įstaigą.
stovyklos vadovai neatsako:
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:
pareigos:
1. Gerbti stovyklautojus.
2. Stovyklos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotnių medžiagų ir t. t.
3. Nesikeikti.
4. Susivaldyti ir tolerantiškai spręsti santykių problemas su stovyklautojais.
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:
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/globėjai.
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.
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#taisyklės

stovyklautojų ir jų tėvų/
tėvų/globėjų
pareigos ir atsakomybės
Šiuo metu, kai vaikų stovyklų organizavimas nėra leidžiamas LR Vyriausybės, negalime įvardyti konkrečių stovykloje vykdomų saugumo reikalavimų. Šis dokumentas bus
atnaujintas pagal tuo metu galiosiančius nurodymus.
norime informuoti tėvus/
tėvus/globėjus, jog stovykloje vykdysime:
vykdysime:
1.
Asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, laikysimės kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).
2. Prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
3. Draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas).
stovyklautojo atsakomybė:
atsakomybė:
1.
Gerbti kitus stovyklautojus: nesityčioti, nenaudoti fizinio ar psichologinio smurto.
2. Dalyviai privalo laikytis stovyklos dienotvarkės ir dalyvauti visoje stovyklos programoje.
3. Gerbti ir klausyti stovyklos vadovų nurodymų.
4. Nepalikti stovyklos teritorijos be savo tiesioginio vadovo žinios ir leidimo.
5. Nesikeikti.
6. Neturėti su savimi ir nevartoti alkoholio, narkotinių medžiagų.
7. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia sugadintą stovyklos, kito stovyklautojo turtą.
8. Prieš išvykstant iš stovyklos informuoti stovyklos viršininkę arba stovyklos viršininkės adjutantę.
9. Atsivežti į stovyklą daiktų sąraše nurodytus daiktus.
10. Dalyviai privalo laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų.
11. Stovyklautojui griežtai draudžiama slėpti nuo stovyklos vadovybės ir paslapčia vartoti savo atsivežtus gendančius maisto produktus.
stovyklautojų tėvų/
tėvų/globėjų atsakomybė:
atsakomybė:
1.
Atsakingai užpildyti stovyklautojo anketą (1 priedas).
2. Laiku atvykti pasiimti savo vaiko, kaip nurodyta registracijos į stovyklą metu.
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 arba jos adjutantę.
5. Atvykti pasiimti savo vaiko jam susirgus.
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#KĄ_pasiimti

daiktų sąrašas
vykstantiems į stovyklą
skautų dėmesiui
- Atsakingai peržiūrėkite ir atsivežkite nurodytus daiktus!
tėvų dėmesiui
- Prašome tėvelių nedėti gendančių maisto produktų!
Į šį sąrašą įeina ir sausainiai su pertepimais, ir sumuštiniai, ir vaisiai. Tinka
tik negendantys, karščiui atsparūs produktai. Tačiau rekomenduojame
vaikams neįdėti jokio maisto - stovyklos virtuvės šefė pasirūpins, kad
niekas neliktų alkanas.
visų dėmesiui
- Būtina atsivežti apsauginę veido kaukę! Rekomenduojame pasiimti
ir nedidelį, asmeninį, dezinfekcinio skysčio buteliuką, kurį būtų patogu
nešiotis su savimi.
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#KĄ_pasiimti

stovyklavimo inventorius
1.

Palapinė ( jeigu neturite - nieko tokio, suporuosime skautą su kitais vaikais).

2.

Miegmaišis.

3.

Paklotas (kilimėlis po miegmaišiu).

4.

Pledas.

5.

Kuprinė (net jei daiktai dedami į krepšį, kuprinę reikia pasiimti).

6.

Užlenkiamas peiliukas.

7.

Kirvis, pjūklas, kastuvas (tik vyresniems nei 11 metų, jei yra galimybė pasiimti).

8.

Špagatas (statinių statybai, 1 špūlė).

9.

Virvė (nuo 4 iki 10 mm skersmens 10 m ilgio, jei yra galimybė pasiimti).

10.

Valgymo įrankiai (šaukštas, šakutė, dubenėlis, puodelis – NE VIENKARTINIAI).

11.

Žibintuvėlis.

12.

Degtukų dėžutė ir/ar titnaginis skeltuvas.

13.

Kita (savo nuožiūra).
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apranga
1.

Kepurė/skarelė.

2.

Uniforma ( jei turima).

3.

Bent du megztiniai ar „džemperiai“.

4.

Apatinis trikotažas.

5.

Bent dvejos poros kelnių (rekomenduojama papildomai pasiimti šortus/

suknelę/sijoną).
6.

Dvejos poros batų (bent viena pora turi būti pritaikyta eiti tolimesniems

atstumams, taip pat rekomenduojama pasiimti ir guminius batus).
7.

Bent penkios poros kojinių + šiltos kojinės.

8.

Sportinė (patogi) apranga.

9.

Apranga skirta miegui.

10.

Striukė.

11.

Lietpaltis.

12.

Maudymosi apranga.

13.

Drabužiai trasai (kurių nebūtų gaila supurvinti).

14.

Kita (savo nuožiūra).
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Higienos priežiūros
reikmenys
1.

Dantų šepetukas ir dantų pasta.

2.

Du rankšluosčiai.

3.

Muilas, šampūnas.

4.

Kita (savo nuožiūra).

svarbu!!
svarbu
Visos priemonės - muilas, šampūnai - turėtų būti kuo natūralesni, nekenkiantys
gamtai. Jeigu turite galimybę prieš stovyklą galite namų sąlygomis pasidaryti
šampūną, kurį galėtumėte naudoti stovyklos metu.
Vienas iš pavyzdžių gali būti:
Suplakti ½ puodelio sodos ir ½ puodelio vandens, mišinį supilti į buteliuką su
purškiamu antgaliu. Suplakus buteliuką, mišinį purkšti tik ant skalpo odos, gerai
išmasažuoti ir plaukus perskalauti puodeliu vandens sumaišyto su 1 šaukštu obuolių
acto. (Šios priemonės nerekomenduojama naudoti dažniau nei kartą per savaitę,
tačiau savaitės ilgio stovykloje tikrai daug kartų plaukų plauti nereikia). Tai tik
vienas iš paprasčiausių pavyzdžių, visuomet galite pasidomėti ir rasti Jums labiau
tinkančių ir patinkančių variantų.
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rekuomenduojamų
pasiimti daiktų sąrašas
1.

Plėvelė (reikiamas kiekis palapinės uždengimui).

2.

Apsaugos priemonės nuo uodų, erkių ir kt.

3.

Užrašų knygutė, rašiklis.

4.

Tualetinis popierius (1 rit.).

5.

Šiukšlių maišai (5 vnt. apie 20 l talpos).

6.

Meninės saviraiškos priemonės.

7.

Akiniai nuo saulės.

8.

Adata, keli žiogeliai.

9.

Kita (savo nuožiūra).

šių metų stovyklai reikalingi daiktai
1.

Nebenešiojami / nereikalingi drabužiai (NE PURVO TRASAI!)

2.

Vilkams - daiktas, kuris Tau primintų „Džiunglių knygą“ (Mauglio istoriją) ar

jos veikėjus. Tai gali būti bet koks mažas dalykas. Tačiau svarbu, kad jis nebijotų
stovyklinio lietaus!
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#sVARBU #PALINKĖJIMAS

palinkėjimas
Broliai ir sesės,
laukdami stovyklos nepamirškite gyventi ir šia diena! Sustokite savo greitai
bėgančiame laike ir įkvėpkite!
Dažniau išeikite į lauką, stebėkite gamtą, paukščius, upes, ežerus...
Susitikite su kitais skautais, o susitikus prisiminkite, kodėl esate skautai? Kas jums
skautuose patinka? Ką labiausiai mėgstate veikti?
Atsakėte? Puiku!
Iki vasaros stovyklos turite dar labai daug neįkainojamo laiko, kurį galite išnaudoti
veikiant tai, kas skautuose jums labiausiai patinka bei prisimenant, mokantis,
lavinantis ar kartojantis visas turimas skautiškas žinias ir įgūdžius!
Eikite į mišką! Saugiai bendraukite sueigose, iškylaukite, eikite į skilties žygius,
statykite statinius, mokykitės morzės abėcėlės, rišti mazgus, orientuotis
žemėlapiuose, smagiai leiskite laiką ir darykite gerus darbus... O vienu žodžiu būkitegeraisskautais!!
būkitegeraisskautais
Ir kas žino, galbūt visos gautos ar prisimintos žinios jums pasitarnaus šių metų
stovykloje?
Su begaline meile ir rūpesčiu,
Stovyklos „Ėjau, einu ir eisiu“ štabas
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