BENDROS STOVYKLOS TAISYKLĖS
1.

Dalyvių apranga ir uniforma. Visi dalyviai skautai turi atsivežti tvarkingą savo organizacijos uniformą
(uniforminiai marškiniai privalomi visiems; tamsiai mėlynas sijonas ir tamsiai mėlynos kojinės iki kelių sesėms;
tamsiai mėlynos trumpos kelnės (šortai iki kelių) broliams), kurią privalo dėvėti oficialiomis progomis (pvz.:
atidarymo ir uždarymo renginiai, svečių dienos metu, bendraudami su vietine bendruomene). Kitų renginių
metu galima dėvėti bet kurią kitą derančią ir tinkančią aprangą kartu su skautišku kaklaraiščiu. Darbo metu
skautai privalo devėti darbo uniforma (broliai - tamsiai žalius marškinėlius, o sesės - tamsiai mėlynus
marškinėlius). Religinių apeigų metu apranga turi būti derama ir kukli (pageidaujama – skautiška unforma).

2.

Dalyvavimas programoje. Dalyvių dalyvavimas visoje stovyklos programoje yra privalomas.

3.

Stovyklos dienotvarkė ir punktualumas. Dalyviai privalo laikytis dienotvarkės.

4.

Išvykimas iš stovyklos. Visi dalyviai prieš išvykdami iš stovyklavietės turi sutvarkyti savo pastovyklės teritoriją.
Iš stovyklos išvykstama tik su savo vadovais, kurie prieš išvykdami informuoja stovyklos štabą.

5.

Žalos ir nuostolių atlyginimas. Dalyviai patys yra atsakingi už kitų asmenų turtui ir asmenims padarytą žalą, jei
ji padaryta dėl jų netinkamo elgesio ir jo pasekmių.

6.

Tarpusavio santykiai. Tikimasi, kad dalyviai vieni kitiems rodys abipusę pagarbą ir viešai nedemonstruos
intymių ar agresyvių santykių ir jausmų.

7.

Laužai ir atvira ugnis. Laužai galės būti kūrenami štabo narių nustatytose vietose, laikantis visų saugumo
reikalavimų.

8.

Ryšiai. Tėvai turi žinoti vadovų mobiliųjų telefonų numerius. Stovykloje elektroniniai aparatai kaip mobilūs
telefonai, plančetiniai kompiuteriai, mp3 grotuvai ir t.t. yra draudžiami turėti ir naudoti.

9.

Prausyklos ir tualetai. Stovykloje bus prausyklos, dušai ir tualetai. Visi stovyklautojai turi laikytis asmens
higienos, taip pat gyvenimo palapinėse higienos. Stovyklos štabas ir pastovyklių vadovybė pasilieka teisę
tikrinti stovyklautojų palapines.

10.

Maudymasis. Stovyklautojai gali maudytis tik specialiai pažymėtoje teritorijoje ir tik prižiūrimi atsakingo
vadovo ir tik laisvu nuo stovyklos programos metu.

11.

Stovykloje draudžiama:
11.1. Gadinti stovyklos inventorių ir įrengimus;
11.2. Kirsti medžius ir krūmus be vadovo leidimo;
11.3. Keiktis ar nepagarbiai kalbėti;
11.4. Žaisti mėtantis peiliais, kirviais ir kt.;
11.5. Žygio metu be vadovo leidimo atsiskirti nuo grupės;
11.6. Šiukšlinti stovyklos teritorijoje;
11.7. Palikti stovyklavietę be vadovo žinios;
11.8. Ramybės (nakties) metu triukšmauti, trukdyti kitų poilsį;
11.9. Vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas;

