Registracija į skautų stovyklą vyksiančią liepos 22-29 dienomis
2017 metais

Registracijų formos dalys / Registration form
 sections:

❏
❏
❏

Užpildyti po vieną iš apačioje nurodytų formų kiekvienam dalyviui/ei / One of each of
the following forms to be completed by the Parent or Guardian of the
 Attendee(s):

Dalis A / Section A: DALYVIO DETALĖS / ATTENDEE DETAILS;
❏ Dalis B / Section B: MEDICININĖ APKLAUSA / MEDICAL QUESTIONNAIRE;
Dalis C / Section C: METINĖ NARIO ANKETA / MEMBERSHIP FORM;
Dalis D / Section D: SUTIKIMO FORMA / PERMISSION FORM.

Prie šios formos prid ėti / Please attach:

❏
❏
❏
❏

Vaiko paso kopiją / a copy of the child’s current passport;
Dalių A-D registracijos formas / Sections A-D of the form;
Stovyklos mokestį (£140);
Nario mokestį (£15, jeigu dar nesumokėtas).

Jeigu formos bus neužpildytos laiku, nebus prisegti priklausomi dokumentai arba
bus duota ne visa informacija kuri yra reikalinga formose, tada dalyvis nebus
pilnai užregistruotas ir į stovyklą nebus priimtas.



Pasirašydami šia registracijos formą, Jūs patvirtinate, jog susipažinote su stovyklos
nuostatomis ir sąlygomis, kurios yra prisegtos gale šio registracijos paketo. / By
signing this form you confirm that you agree with the rules of our camp, which are
attached to this registration pack.
Pasirašyta / Signed by:

Tėvas / mama / globėjas
1:

………………………………………………………………………………………
………………………….

Tėvas / mama / globėjas
2:

………………………………………………………………………………………
………………………….

1

Vardas / Name

Pavardė / Surname

Laipsnis ir kaklaraištis/ Rank and tie

Gimimo data / Date of birth

Mokesčio suma / Payment amount

£140

Uniforminiai marškiniai / Uniform shirt

☐ Turi / Has
☐ Neturi / Does not have*

(Pažymėkite laukelį / please tick if
applicable)

*Jeigu reikia užsakyti naujus marškinius, prašau
susisiekti su registratore. Uniformos kaina £25.

Telefono numeris / Contact number

El-pašto adresas / Email

Specifiniai maisto reikalavimai / Dietary
requirements

2

Dalyvio parašas / Attendee's Signature
(18+)

Data / Date

UŽPILDYKITE INFORMACIJA APAČIOJE JEIGU DALYVIUI MAŽIAU NEGU 18 METŲ / ONLY FILL
IN THE INFORMATION REQUIRED BELOW IF THE ATTENDEE IS UNDER 18

Atsakingo asmens vardas / Emergency
contact name

Atsakingo asmens adresas / Emergency
contact address

Atsakingo asmens el-paštas / Emergency
contact email

Atsakingo asmens telefono nr. /
Emergency contact telephone no.
Tėvų / globėjų parašas /
parent / guardian signature

3

Dalis B / Section B: MEDICININĖ APKLAUSA/ MEDICAL
QUESTIONNAIRE
Dalyvio vardas ir pavardė /
Attendees full name:
Pirmo atsakingo asmens vardas /
Emergency contact name 1
Namų adresas / Home address

Telefono numeris / Telephone
number
Antro atsakingo asmens vardas /
Emergency contact name 2
Namų adresas / Home address

Telefono numeris / Telephone
number
Šeimos gydytojo (GP) vardas /
Name of family doctor (GP)
Šeimos gydytojo (GP) adresas/ GP
address
Šeimos gydytojo (GP) telefono nr. /
GP telephone number
Dietinės detalės / Dietary details:

Papildomi reikalavimai ar
invalidumai / Any additional needs
or disabilities

4

PASIRAŠYDAMI ŠIA FORMĄ, JŪS SUTINKATE, KAD VISA INFORMACIJA YRA
TEISINGA
BY SIGNING THIS FORM YOU CONFIRM THAT ALL OF THE INFORMATION
SUPPLIED IS TRUE

ATSAKINGAS ASMUO Nr. 1
EMERGENCY CONTACT 1
ATSAKINGAS ASMUO Nr. 2
EMERGENCY CONTACT 2
DALYVIS VIRŠ 14 METŲ
ATTENDEE 14 YEARS AND
ABOVE

∗

……………………………………………………
………………
……………………………………………………
………………
……………………………………………………
………………

Atsakingas asmuo nr.1 yra būtinas ir negali būti tas pats kaip atsakingas
asmuo nr.2. Please note that Contact 1 and emergency contact is
compulsory and it cannot be the same person as Contact 2.
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Dalis C / Section C: METINĖ NARIO ANKETA/MEMBERSHIP
FORM
Vardas / Name
Pavardė / Surname
Laipsnis ir kaklaraištis/ Rank and tie
Gimimo data / Date of birth

Namų adresas / Postal address

Telefono numeris / Contact number

Tėvų / Parent (jei <18 metų / if <18 years old)

Nario / Member

El. paštas / Email

Mokestis / Payment

£15

Nario parašas / Member’s signature
(pastaba: už narius, kuriems nėra 18
metų,pasirašo tėvai arba globėjai / if
under 18 years of age, parent/
guardian signature)
Data / Date

Kokiu būdu norėtumėte gauti
skautišką laikraštuką "Būdekime"

Paštu / By post
El. paštu / E-mail

6

Dalis D / Section D: SUTIKIMO FORMA / PERMISSION FORM

LSS EUROPOS RAJONAS – Informacijos ir nuotraukų leidimo forma
/ Data and photographs permission form
Skautų stovykla "Mūsų dienos kaip šventė" 2016 m.
Tėvų / globėjų vardas / Parent / guardian
name:

……………………………………………......................
............

Adresas/Address:

……………………………………………......................
............

Stovyklos metu mes paveiksluojame visus dalyvius. Tai galimybė įamžinti savo
įspūdingus nuotykius ir užsiėmimus stovyklos metu. Šios nuotraukos būtų
naudojamos kaip reklaminė medžiaga kitiems būsimiems skautams. Be to jos būtų
publikuojamos skautų bendruomenėje, LSS Europos rajono tinklapyje / Facebook
puslapyje ar laikraštėlyje ,,Būdėkime“. Juk gera dalintis savo prisiminimais su visais
kartu. Jei sutinkate prašome pasirašyti.
Mes taip pat laikome informacija apie dalyvį kurią jūs suteikiate šitoje formoje,
pasirašydami šita formą jūs leidžiate mums laikyti šita informaciją. Ši informaciją
naudojame, kad turėtumeme pakankamai informacijos stovyklos metu, kad
galėtumeme atitinkamai pasirūpinti dalyvio gerovę. Taip pat, ši informacija /
kontaktinės detalės bus panaudotos skautiškai veiklai metų bėgyje.
At camp we take pictures of all participants. Photographs are a useful form of
recording camp - the children like remembering past experiences. We also share
photographs within our scouts community and use them for advertising purposes. By
signing this permission slip you agree to your child's picture being used for our LSS
Europos rajonas internet site and/or our LSS Europos rajonas facebook page and/or
our newsletter "Būdekime".
We also hold the information that you provide in this form, by signing this form you
agree for us to hold this information. This information will be used so that we can
7

accommodate for the needs and wellbeing of the attendee. This information/contact
details will be used throughout the year for the purpose of scout activities.
“A sutinku, kad mano vaiko nuotraukos gali b ti pavie inamos ir b t publikuojamos
skaut bendruomen je, LSS Europos rajono tinklapyje / socialiuose tinkluose ir
laikra tyje ,,B d kime”. ”
“I agree that my photos taken during the camp can be used on LSS Europa website,
social media and the yearly newspaper “Budekime””

Dalyvio Vardas / Child's name:
...................................................................................................................
Tėvų/globėjų parašas / Parents/guardian signature:
.………………….............................................................
Dalyvio parašas jeigu 14 metų ar daugiau:
.………………….............................................................................
Data / Date:
...........................................................................................................................................
.......
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