Visas užpildytas formas
siųsti:
Vlada Minkute Sanderson
3 Queens Road
Horley
Surrey
RH6 7AH

Viršininkė: sesė Laima O'Brien
Mob. tel.: 078 707 68161
El.paštas:
laimaobrien@hotmail.com
Registratorė: sesė Vlada Minkute
Mob.tel.: 077 389 50183
El.paštas: vladams31@gmail.com

Stovyklos Kaina : £130 (Jeigu
dalyvauja du arba daugiau
vaikų iš tos pačios šeimos,
kaina - £120 už dalyvį) Čekį
rašyti: "Lithuanian Scouts
Association" arba pervedimas į
Lithuanian Scout Association
Account Number 03948161
Sort Code 20-02-06
Ref.: vaiko vardas, pavardė

,,Nemuno šalis" skautų stovykla PACCAR SCOUTS vietovėje

Nauja stovyklos vietovė; SMAGU, ĮDOMU, tačiau yra ir svarbių PASIKEITIMŲ;
- Vaikus į stovyklavietę ,,Paccar’’ prašome atvežti liepos 25 –ąją dieną (šeštadienį) nuo 15 – 17
valandos, kadangi vadovai gaus leidimą įeiti į stovyklavietę tik nuo 14val. Labai prašome tėvelių, kad
padėtumėte vaikams pasistatyti palapines, pagelbėtumėte visiems skautams ruošiant galutinį
stovyklos atidarymą. Tikimės, kad vaikučiai bus sotūs, energingi, atvykę į stovyklavietę. Be abejonės
vakare vaikučių lauks soti ir skani skautiška vakarienė.
- Pageidaujame vaikus pasiimti iš stovyklos ne vėliau kaip 10val. (ryte) šestadienį, rugpjūčio 1d. Taip
pat labai prašome tėvelių padėti susitvarkyti visą stovyklą.
- Vaikai, vieni, priimami nuo 8-nių metų amžiaus. Dėl "Ateities" pastovyklės prašau skambinti
pasitarti sesei Vladai.
- Stovykloje yra dvi pastovyklės: sesių ir brolių. Vadinasi, mergaitės ir berniukai miega atskirai,
suskirstyti pagal amžių/kaklaraiščių skiltis. Jeigu iš šeimos dalyvauja skirtingų lyčių vaikai, nebūtina
pirkti dviejų palapinių. Tačiau bent vieną palapinę būtina turėti. Vaikai, kurie turės didesnes
palapines turės priimti kitus vaikus, kadangi po vieną vaiką miegoti neleidžiama.
- Uniformos turėjimas privalomas! Marškinius užsisakyti privaloma iš anksto prieš registruojantis
stovyklai. Marškiniai yra užsakomi iš JAV. Kaina £33 (atidavus senus marškinius, naujiems
marškiniams taikoma 50% nuolaida). *Marškiniai privalomi visiems; tamsiai mėlynas sijonas ir
tamsiai mėlynos kojinės mergaitėms, tamsiai mėlynos trumpos kelnės (šortai) berniukams.

- Registracija vyksta iki Birželio 20-os dienos! Stovyklautojų vietos yra ribojamos.
Pastaba: stovykloje gali dalyvauti tik tie, kurie yra susimokėję metinį nario mokestį už 2015m.
Metinį nario mokestį galite siųsti kartu su stovyklos mokesčiu. Nario mokestis yra £15, tačiau jei
šeimoje yra du skautai, taikoma £5 nuolaida (du nariai iš viso moka £25, trys nariai - £35 ir t.t.)

Ką pasiimti į stovyklą?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pilną Skauto/ės uniformą*
Miegmaišį arba patalus, pripučiamą čiužinį
Šiltus: megztinį, striukę, pižamas (arba patogius rūbus skirtus tiktai miegojimui)
Apatinius, kojines (visai savaitei)
Neperlyjamą striukę ar apgautą
Sportines kelnes , džinsus, šortus
Skautų darbo uniformą (marškinukai (t-shirt) sesėms - tamsiai mėlyni, broliams - žali)
Stiprius batus (žygiui), guminius batus, sportbačius
Plastmasinį maišiuką nešvariems drabužiams
Maudymosi kostiumėlį, 2 rankšluosčius, muilą, dantų pastą, dantų šepetuką, kremą nuo
saulės
11. Lėkštę, dubenėlį, puodelį, šakutę, šaukštą (patartina nedūžtančius)
12. Kuprinę (žygiui), prožektorių, kepurę nuo saulės
13. Ir viso kito, ko gali prireikti...
*Pilna skauto/ės unforma: oficiali uniforma - uniforminiai marškiniai visiems; tamsiai mėlynas sijonas
ir tamsiai mėlynos kojinės iki kelių sesėms; tamsiai mėlynos trumpos kelnės (šortai iki kelių) broliams;
darbo uniforma - broliai tamsiai žalius marškinėlius, o sesės tamsiai mėlynus marškinėlius.
*Gendantis maistas, saldumynai, traškučiai ir limonadai yra griežtai draudžiami stovyklos metu!
*Jeigu Dalyvis atsiveš į stovyklą elektroninių prietaisų, už juos bus atsakingas/a asmeniškai.
Iškilus neaiškumams prašome kreiptis į stovyklos viršininkę sesę Laimą O'Brien ar į registratorę
sesę Vladą Minkutę.

KAIP SURASTI PACCAR STOVYKLAVIETĘ!
PACCAR SCOUT CAMP
Denham Lane
Chalfont st Peter
Bucks
SL9 0QJ
IMPORTANT INFORMATION FOR USERS OF SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS (Nukopijuota iš Paccar
tinklapio)
Whilst our SL9 0QJ Royal Mail postcode is correct this will send you about 3/4 mile in the wrong
direction. Please use SL9 0QH which will put you in the middle of the site. Also be warned that, if
you follow the directions given by your sat nav from the A40/M40 junction, it will probably try to
send you up a narrow lane passable only by small vehicles. You are advised not to turn right onto the
A412 as requested by your sat nav but continue on the A40. On leaving the site most satnavs will tell
you to turn right and we advise that you should turn left and take the 2nd left turning, Joiners Lane,
by which time it will have re-calculated your route.

