Priedas Nr. 1.
PATVIRTINTA
Palangos moksleivių klubo direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-33
PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBO VASAROS DIENOS STOVYKLŲ TAISYKLĖS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sąvokos ir terminai naudojami šiose taisyklėse:
1.1.1. PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBO VASAROS DIENOS stovykla (toliau STOVYKLA)
- renginys, vykstantis vasarą, kurio metu vyks kūrybiniai, edukaciniai ir turistiniai užsiėmimai.
1.1.2. Stovyklos dalyvis (toliau DALYVIS) - asmuo, užregistruotas į stovyklą bei sudaręs dalyvavimo
stovykloje sutartį dalyvių registracijos žurnale ir sumokėjęs stovyklos dalyvio mokestį.
Stovyklos dalyviu nelaikomas asmuo, kuris neatvyko į stovyklą, buvo iš jos pašalintas ar dėl
kitokių priežasčių nedalyvauja stovykloje.
1.1.3. Stovyklos vadovas (toliau VADOVAS) - asmuo, geras, linksmas ir išradingas stovyklos
draugas, kuris visą jos laiką padės ir patars.
1.1.4. Stovyklos organizatorius (toliau ORGANIZATORIUS) – Palangos moksleivių klubas,
Virbališkės takas 4, Palanga, Tel.: +370 460 48416, el. paštas: moksleiviuklubas@gmail.com,
įmonės kodas 190275851, Sąsk. Nr.: Šiaulių bankas LT137180600001130944.
1.2. Visi stovyklos dalyviai, vadovai ir organizatorius, laikydamiesi šių taisyklių, privalo užtikrinti savo
ir kitų dalyvių bei vadovų saugumą, pagal galimybes šalinti pavojus savo ir kitų dalyvių bei vadovų
sveikatai ir gyvybei.
1.3. Visi stovyklos dalyviai, vadovai ir organizatorius sudaro sąlygas laikytis šių taisyklių kitiems
dalyviams bei vadovams, o apie jų nesilaikymo atvejus įsipareigoja nedelsiant pranešti vadovams
bei organizatoriui. Saugoti savo, kitų stovyklos dalyvių bei organizatorių, rėmėjų turtą ar kitas
priemones, naudojamas stovyklos metu. Neteršti, neniokoti gamtos.
1.4. Visi stovyklos dalyviai, organizatoriai, vadovai bei stovykloje dalyvaujantys svečiai privalo
besąlygiškai laikytis šių taisyklių. Nesilaikantys šių taisyklių asmenys gali būti šalinami iš
stovyklos.
2. STOVYKLOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Stovyklos dalyvis turi teisę:
2.1.1. Suderinęs su Organizatoriumi nutraukti dalyvavimą stovykloje;
2.1.2. Reikalauti, kad būtų užtikrintas jo sveikatos ir gyvybės saugumas;
2.1.3. Dalyvauti stovyklos organizavimo procese;
2.1.4. Bendru sutarimu papildyti žemiau išvardintas stovyklos vidaus taisykles.
2.2. Stovyklos dalyvis privalo:
2.2.1. Stovyklos metu laikytis drausmės, nenaudoti necenzūrinių žodžių, neįžeidinėti organizatorių ir
kitų stovyklos dalyvių, nenaudoti smurto, gerbti vadovus, organizatorius bei kitus stovyklos
dalyvius;
2.2.2. Saugoti savo ir kitų stovyklos dalyvių, vadovų bei organizatorių sveikatą ir gyvybę;
2.2.3. Atvykti į Stovyklą sveikas, neturėti temperatūros, nesirgti ūmomis viršutinių kvėpavimo takų,
ūmių žarnyno ir kitomis užkrečiamosiomis ligomis;
2.2.4. Griežtai laikytis visų higienos reikalavimų, turėti veido apsaugos priemonių, drėgnų servetėlių
ir/ar dezinfekcinių priemonių.
2.2.5. Vadovams pareikalavus uždarose patalpose, transporto priemonėse užsidėti veido apsaugos
priemones.
2.2.6. Besąlygiškai klausyti vadovų ir organizatorių teisėtų nurodymų ir juos vykdyti.
2.2.7. Atvykti į stovyklą pasiruošus (būtina turėti kepurę ar kitą galvos apdangalą nuo saulės, pasitepti
kremu su apsauga nuo saulės, turėti gertuvę vandeniui);
2.2.8. Saugoti ir tausoti savo, organizatorių, vadovų ar kitų stovyklos dalyvių asmeninį turtą;
2.2.9. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės, gerbti kitus ir nevėluoti į užsiėmimus.
2.2.10. Nesinešti į stovyklą greitai gendančio maisto, kuris būna dažniausia apsinuodijimo priežastis

2.2.11. Draudžiama į užsiėmimus neštis telefonus (išskyrus interaktyvių varžybų metu), pinigus ir kitus
vertingus daiktus. Jei šie daiktai vaikui reikalingi po užsiėmimų, juos palieka saugojimui
stovyklos organizatoriams (direktorei arba pavaduotojai). Tėvai gali susiekti su stovyklos
organizatoriumi telefonais 8-460-48416 arba 8-682-30504.
3. STOVYKLOS VADOVŲ IR ORGANIZATORIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Stovyklos vadovai ir organizatoriai turi teisę:
3.1.1. Keisti ar papildyti šias taisykles;
3.1.2. Šalinti stovyklos dalyvius iš stovyklos dėl šių taisyklių nesilaikymo;
3.1.3. Keisti stovyklos programą;
3.1.4. Atimti greitai gendantį maistą.
3.1.5. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar/ir stovyklos metu pamestus stovyklos dalyvio
daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių.
3.2. Stovyklos vadovai ir organizatoriai privalo:
3.2.1. Užtikrinti sklandžią ir saugią stovyklos eigą;
3.2.2. Užtikrinti dalyvių priežiūrą ir saugumą nuo 10.00 iki 14.00 val ;
3.2.3. Stovyklos organizatoriai turi tas pačias pareigas kaip ir kiti stovyklos dalyviai, kurios išvardintos
šių taisyklių 2.2. punkte.
4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas stovykloje dalyvaujantis asmuo.
4.2. Asmuo, susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir pasirašęs sutartį, įsipareigoja jų laikytis ir prisiima
visą atsakomybę už padarinius, kurie atsirado dėl šių taisyklių nesilaikymo.
4.3. Šios taisyklės organizatorių bei dalyvių gali būti pakeistos ar papildytos Stovyklos metu,
pakeitimus ar papildymus įforminant raštiškai, o nesant galimybei - žodžiu, apie tai pranešant
garsiai visiems stovyklos dalyviams.

Stovyklos programa
Stovyklos diena prasideda 10 val. (prašome nevėluoti). Renkamės prie Palangos moksleivių klubo durų.
Stovykla diena baigiasi 14 val.
Eil.
Konkreti programos veikla
Nr.
1.
Komandinių rungčių diena.
Susipažinimo, komandinės veiklos,
skatinančios bendradarbiavimą ir
pagalbą vienas kitam.

2.

3.

4.

Išvyka į Vienetų kaimą
Edukacinė programa „Jaunųjų vilkų
kelias“. Indėnų kliūčių ruožas,
įvairūs žaidimai, rungtys lauke.
Orientuokis (inter)aktyviai.
Inter(aktyvi) orientacinė edukacija

Išvyka į nuotykių parką „Lūšies
kelias“

Veiklų vieta
Palangos Birutės parkas

Vadovai

Jurgita
Paškevičienė
Saulius Rackevičius
Rasa Tamošiūnė
Komandinių
rungčių
vedėjas
Tautvydas
Lubys
Šlikių g. 63, Šlikių km., Žilvinas Kažys,
Klaipėdos raj.,
Laimutė Gegieckienė,
Maria Rossana Laurino
Barizoni,
Palangos Birutės parkas
Diana Rakauskienė
Raimonda
Aleksandravičienė
Vytenis Sinkevičius
Varžybų treneris - Darius
Karaša
Mokyklos 90, Žibininkų Diana Šeduikienė,
km. Kretingos raj, 97231
Aistė Strakšienė,
Jurgita Brazauskienė

