ATMINTINĖ
Dabar, kai jau pradedi ruoštis į stovyklą,
Paskaityk šią atmintinę.
Su ja bus lengviau pasiruošti.
Pirmiausia – dokumentai:
 Patikrink, ar turi kelialapį. Įsidėk. Jei mokėjote internetu ir buvo pranešta, kad
kelialapis stovykloje, įsidėk atspausdintą pranešimą su unikaliu kelialapio numeriu;
 Reikia įsidėti gydytojo pažymėjimą apie sveikatos būklę ( forma Nr. 027-1/a). Tai
ta pati forma, kaip ir į mokyklą. Mums tinka kopija;
 Įsidėk pasirašytą sutartį su tėvais (globėjais). Ją rasi mūsų tinklapyje.

Tai dokumentų tik tiek.
Pradėkime į lagaminą dėtis daiktus. Stovykloje prireiks:
 Rūbų visai pamainai (viršutiniai, apatiniai, diskotekiniai...) visokiam orui. Būtinai
reikalinga striukė;
 Sportinės aprangos;
 Avalynės pasikeitimui, paplūdimio šlepečių, sportinės avalynės;
 Didelio rankšluosčio paplūdimiui;
 Asmens higienos priemonių (muilas, dantų šepetėlis, dantų pasta, šampūnas ir kt.);
 Maudymosi kostiumėlio ar glaudžių;
 Kepuraitės nuo saulės;
 Jei turi vartoti vaistus, NEPAMIRŠK jų įsidėti visai pamainai;
 Truputį grynųjų pinigėlių. Stovykloje yra vaikų kavinė su ledais, vaisvandeniais,
skanėstais. Gali būti organizuojamos mokamos ekskursijos.
Pastaba: maisto nesidėk. Ypač greitai gendančio. Maitiname. Nebent kelionei vandens ir
truputį užkandžių.
Stovykloje draudžiama vartoti alkoholį ar kitokias narkotines medžiagas, rūkyti. Už tai
pašalinsime iš stovyklos.
Reikalingi daiktai sudėti . Dar būtina pasiimti gerą nuotaiką .

Truputis informacijos tėveliams.
Būtinai paprašyk paskaityti, arba pats jiems perskaityk:
 Kitam vaikui kelialapį gali perrašyti tik jį išdavusi organizacija;
 Pavėlavus į stovyklą, kelialapis nepratęsiamas;
 Vaikai į stovyklą priimami pamainos pirmąją dieną nuo 8:00 iki 13:00. Jei
vėluojate, praneškite mums, arba skambinkite tiesiai į stovyklą;
 Paskutinę pamainos dieną vaikai iš stovyklos turi išvykti iki 19:00;
 Jei savo vaiką patikėsite atsiimti giminėms, ar kitiems asmenims, jie
privalo pateikti Jūsų raštišką įgaliojimą, kuriame nurodyti įgalioto asmens
vardas, pavardė ir asmens kodas.
 Kruopščiai užpildykite sutartį. Atkreipkite dėmesį į punktą, kur reikia
nurodyti alergijas, mitybos ypatumus ir pan. Sutartį pasirašys įgaliotas (a)
stovyklos administratorius (ė). Jei norite turėti egzempliorių sau –
surašykite 2 sutartis. Viena liks vaikui.
 Pasiūlymas: sudarykite visų daiktų sąrašą (pvz.: telefonas, pakrovėjas,
ruda striukė, kepuraitė ir t.t.). Sąrašą įdėkite į lagaminą. Vaikui bus
lengviau susirinkti visus daiktus stovyklos pabaigoje.
Kaip ir tiek. Tu jau pasiruošęs. Laukiame atvykstant.
Linkime geros stovyklos, nuotykių, pažinimo džiaugsmo ir gero oro.

