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.

Stovyklautojo atsakomybė:
1. Gerbti kitus stovyklautojus: nesityčioti, nenaudoti 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.
5. Nesikeikti.
6. Neturėti su savimi ir nevartoti alkoholio, narkotinių medžiagų.
7. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia sugadintą stovyklos, kito stovyklautojo turtą.
8. Neinformavus stovyklos viršininkės, neišvykti iš stovyklos.
9. Atsivežti į stovyklą daiktus, priemones, kurios nurodytos 3 priede.
10. Dalyviai privalo laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų.
11. Stovyklautojui griežtai draudžiama slėpti nuo stovyklos vadovybės ir paslapčia vartoti savo
atsivežtus gendančius maisto produktus.

Stovyklautojo tėvų / globėjų atsakomybė:
1. Atsakingai užpildyti stovyklautojo anketą.
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.
5. Atvykti pasiimti savo vaiko, jam susirgus.

DAIKTŲ SĄRAŠAS VYKSTANTIEMS Į STOVYKLĄ
Atsakingai peržiūrėkite ir atsivežkite daiktus!
Prašome tėvelių nedėti maisto produktų!
1. Stovyklavimo inventorius
1.1. Palapinė
1.2. Miegmaišis
1.3. Paklotas (kilimėlis po miegmaišiu)
1.4. Pledas
1.5. Kuprinė (net jei daiktai dedami į krepšį, kuprinę reikia pasiimti)
1.6. Užlenkiamas peiliukas
1.7. Kirvis, pjūklas, kastuvas (tik vyresniems nei 11 metų, jei yra galimybė pasiimti)
1.8. Špagatas (statinių statybai 1 špūlė)
1.9. Virvė (nuo 4 iki 10 mm skersmens 10 m ilgio)
1.10. Puodas maisto virimui ant laužo arba katiliukas (rekomenduojama turimas draugovėje)
1.11. Valgymo įrankiai (šaukštas, šakutė, dubenėlis, puodelis)
1.12. Žibintuvėlis
1.13. Degtukų dėžutė
2. Apranga
2.1.Kepurė
2.2. Uniforma
2.3.Bent du megztiniai ar „džemperiai“
2.4.Apatinis trikotažas
2.5.Bent dvejos poros kelnių (rekomenduojama papildomai pasiimti šortus/suknelę/sijoną)
2.6.Dvejos poros batų (rekomenduojama pasiimti ir guminius batus)
2.7.Bent penkios poros kojinių, šiltos kojinės

2.8.Sportinė (patogi) apranga
2.9. Apranga skirta miegui
2.10. Striukė
2.11.Lietpaltis
2.12.Uniforma
2.13. Maudymosi apranga
3. Higienos priežiūros reikmenys
3.1.Dantų šepetukas ir dantų pasta
3.2.Du rankšluosčiai
3.3.Muilas, šampūnas
3.4.Kita – savo nuožiūra
4. Rekomenduojamų pasiimti daiktų sąrašas
4.1.Plėvelė (reikiamas kiekis palapinės uždengimui)
4.2.Apsaugos priemonės nuo uodų, erkių ir kt.
4.3.Užrašų knygutė, rašiklis
4.4.Tualetinis popierius (1 rit.)
4.5.Šiukšlių maišai (5 vnt. apie 20 l talpos)
4.6.Meninės saviraiškos priemonės
4.7. Akiniai nuo saulės
4.8. Adata, keli žiogeliai
4.9. Kita – savo nuožiūra

