LSS EUROPOS RAJONAS
STOVYKLOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS KIEKVIENAM DALYVIUI

1. Žodžių reikšmės
„Dalyvis(ė)(iai)”

Žmogus užsiregistraves dalyvauti stovykloje

„Stovykla”

2015 metų stovykla „Nemuno šalis” vykstanti nuo liepos
25-os iki rugpjučio 1-os dienos.

„Organizacija”

Lietuvių Skautų Sajunga, Europos Rajonas

„Uniforma”

Uniforminiai marškiniai privalomi visiems;
Taip pat: sesėms; tamsiai mėlynas sijonas, tamsiai mėlynos kojinės
iki kelių, tvarkingi juodi batai.
broliams; tamsiai rudi šortai iki kelių, tvarkingi juodi batai.

„Darbo Uniforma”

LSS Europos Rajono skaučių mėlyni marškiniai sesėms;
LSS Europos Rajono skautų tamsiai žali marškiniai
broliams;

„Sesė ir Brolis”

Lietuvių skautai visame pasaulyje vienas kita vadimane
sese ir broliu, taip palaikant skautiška dvasią.

„Tevelis(ai), Globejas(ai)”

Žmogus pasirašantis kad sutinka su šiomis taisyklėmis ir
esantis atsakingas už nepilnameti dalyvį.

„Draudžiama”

Alkoholis
Cigaretės
Kalijano cigaretės/filtras
Narkotikai (visų klasių)
Vaistai be recepto
Bet kokios toxinės medžiagos

„Programa”

Tai yra stovyklos programa kuri yra paruošta prieš
stovyklą. Programoje yra surašyta visa stovyklos
dienotvarkė. Programa stovyklos metu gali minimaliai
keistis dėl nenumatytų sąlygų, pavyzdžiui: oro sąlygos.

„Stovyklavietė”

Denham Lane, Chalfont st Peter, Bucks, SL9 0QJ
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2. Dalyvio apranga ir uniforma
Dalyvis turi atsivežti tvarkingą organizacijos uniformą, 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. Užsiemimų ir programos metu skautai privalo dėvėti
darbo uniformą. Religinių apeigų metu visi dalyviai turi dėvėti skautišką uniformą.
3.

Dalyvavimas programoje

Dalyvis turi dalyvauti visoje stovyklos programoje. Esant tam tikrom sąlygom (sveikatos
sutrikimams, tevų/globėjų reikalavimu, dalyvio nepaklusnumo arba šiu taisyklių sulaužymo
metu) dalyvis gali būti neįtrauktas į tam tikrą programą. Įvykus šiam atvejui, tėvai bus
informuoti nedelsiant. Jeigu dalyvis yra neįtrauktas į programą dėl šių taisyklių pažeidimų,
bus informuotas dalyvio globėjas. Pasirašydami šias taisykles globėjas sutinka, kad pasiims
dalyvį už kurį yra teisiškai atsakingas.
4. Stovyklos dienotvarkė ir punktualumas
Dalyvis privalo laikytis dienotvarkės, kuri bus aprašyta programoje. Jeigu stovyklos metu
dalyvis atsisako dalyvauti paruoštoje programoje, bus pranešta dalyvio globėjui. Atkreipkite
dėmesį, jei dalyvis nesilaiko numatytos dienotvarkės, programos ir nedalyvauja jose –
išmoka nebus grąžinama.
5. Išvykimas iš stovyklos
Kiekvienas dalyvis prieš išvykdamas iš stovyklavietės turi sutvarkyti savo pastovyklės
teritoriją. Iš Stovyklos išvykstama tik su dalyvio globėjais, kurie pasirašė šį sutikimą. Dalyvis
turi pranešti stovyklos vadovui/ei prieš išvažiavimą iš stovyklos. Norėdami išvykti prieš
stovyklos uždarymą, turite informuoti stovyklos vadovą/ę. Pamesti dalyvio daiktai stovyklos
metu bus laikomi vieną savaitę, ir jų neatsiemus, jie bus sunaikinami.
6. Tarpusavio santykiai
Dalyvis laikosi skautiškos idealogijos ir įgyvendina atitinkamai bendraudamas su kitais
dalyviais. Jeigu stovyklos metu bus pastebėta, kad dalyvis turi nesutarimų, problemų arba
nesklandumų su kitais dalyviais, bus pranešama globėjams nedelsiant. Netinkamas dalyvio
elgesys gali sukelti diskvalifikavimą is stovyklos.
7. Laužai ir atvira ugnis
Laužai bus kūrenami tik vadovų nustatytose vietose, laikantis visų saugumo ir stovyklavietės
nurodytų taisyklių. Stovyklos metu bus kūrenami laužai, kuriuos prižiurės stovyklos vadovai.
Dalyvis turi saugoti save ir savo daiktus nuo atviro laužo ir elgtis atitinkamai kitų atžvilgiu.
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8. Ryšiai
Globėjams bus duota vadovų telefonų numeriai, kurių pagalba bus galima susiekti su dalyviu
stovyklos metu. Bus paskirtas laikas, kuriuo bus galima susisiekti su dalyviu. Jeigu Jūs
pagedaujate ir jeigu tai yra labia svarbu, galite skambinti ir kitu laiku bet tik pastovyklių
viršininkam arba stovyklos viršininkui. Dalyvaujantiems stovykloje vaikams neleidžiama
turėti nei mobiliojo telefono, nei kitu elektroninių priemonių dėl daiktų saugumo priežaščių.
Jeigu Dalyvis atsiveš į stovyklą elektroninių prietaisų, už juos bus atsakingas/a asmeniškai.
Toliau apie daiktus ir jų atsakomybe punkai 14 ir 15.
9. Prausyklos ir tualetai
Stovykloje yra tuoletai ir prausyklos kur kiekvienas dalyvis turės galimybę pagal Programą
naudoti. Visi dalyviai turi laikytis asmens higienos, taip pat ,,gyvenimo palapinėse higienos”.
Stovyklos vadovai ir pastovyklių vadovybė pasilieka teisę tikrinti stovyklautojų palapines ir
asmenini inventorių jei iškyla tam tikrų įtarimų dėl dalyvio elgesio ar saugumo. Globėjai turi
parirūpinti, kad dalyvis turėtų pakankamai drabužių, priemonių ir higienai reikalingų
produktų kad užtektų visos stovyklos metu.
10. Žiniasklaida
Organizacija pasilieka teisę fotografuoti ir filmuoti visus esančius dalyvius ir aprašyti jų
skautišką veiklą skautiškuose tinklapiuose, žurnaluose ir kituose informacinėse priemonėse.
Prašau pasirašykite prisegtą formą prie šių taisyklių „Interneto ir nuotraukų leidimo forma”
duodami savo leidimą LSS organizacijai fotografuoti stovyklos metu. Nuotraukos bus
panaudotos interneto tinklapyje http://www.lsseuropa.co.uk arba kituose šaltiniuose.
11. Žalos ir nuostolių atlyginimas
Dalyvis yra atsakingas už savo asmeninius daiktus. Jeigu yra padarytas tyčinis sugadinimas
organizacijos daiktam, kaltininkas turi sumokėti žalą, kad atstatytų padaryta nuostolį.
12. Atvykimas iš Europos Sajungos
Dalyviai atvykstantys iš Europos Sajungos privalo atsivežti EHIC korteles, kad galėtų
užsitikrinti NHS pagalba reikiamu atveju. Kortelę galite užsisakyti tinklapyje:
https://www.ehic.org.uk/Internet/startApplication.do.
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13. Sveikata
Prieš dalyvaujant stovykloje, globėjas pasirašantis šiuos nuostatus ir sąlygas, turės užpildyti
dalyvio medicininį klausimyną.
Pirmoji pagaba esant reikalui bus suteikta kvalifikuoto pirmosios pagalbos sertifikato (First
Aid Certificate) turėtojo. Globėjo atsakomybė yra pranešti stovyklos vadovams apie dalyvio
sveikatos istoriją.
Jei dalyvis turi, bet kokios kilmės alergiją, globėjas yra atsakingas už pranešimą stovyklos
vadovams, taip pat užpildant medicininį klausimyną registracijos metu. Globėjai yra atsakingi
už dalyvių vartojamus išrašytus vaistus, ir turi pranešti stovyklos vadovams užpildę dalyvio
medicininį klausimyną su nuoroda kaip naudoti vaistus, priežastim kodėl dalyvis turi naudoti
tuos vaistus ir šalutinius efektus. Globėjai bus informuoti prieš naudojant bet kokias
medicinines priemones kiekvienu pagalbos atveju.
Globėjų pareiga pasirūpinti kremu nuo saulės.
14. Brangus papuošalai ir daiktai
Stovyklos vadovai nerekomenduoja jokių brangių papuošalų stovyklos metu. Stovyklos
vadovai nebus atsakingi už jų dingimą. Dalyvis yra atsakingas už savo daiktus ir papuošalus.
Stovyklos programos metu papuošalus dėvėti yra griežtai draudžiama dėl dalyvio saugumo.
Kaip ir 8 paragrafe, pamesti daiktai yra dalyvio atsakomybė. Jeigu stoyklos metu kils
nesklandumų dėl brangių papuošalų ar daiktų, globėjai bus informuoti tą pačią incidento
dieną.
15. Draudžiamos medžiagos ir elgesys
Už atsivežimą ir/arba naudojimą vienos ar daugiau iš draudžiamų medžiagų dalyvis bus
pašalinamas iš stovyklos. Globėjai bus informuoti nedelsiant. Globėjų atsakomybė patikrinti
dalyvio bagažą prieš stovyklą ir įsitikinti, kad dalyvis neturi JOKIŲ draudžiamų medžiagų,
kurios gali pakenkti dalyvio ir visų kitų gerovei.
Stovyklos metu yra draudžiama: gadinti stovyklos inventorių ir įrengimus, bei žaloti gamtą;
nepagarbiai kalbėti ir keiktis; netinkamai elgtis su peiliukais ar kitais įrankiais (stovyklos metu
bus išmokinta kaip teisingai reikia elgtis su įrankiais); neklausyti vadovų nuorodų ir nesilaikyti
programos; atsiskirti nuo grupės/skilties (kiekvienas dalyvis stovyklos pradžioje bus paskirtas
būti tam tikroje skiltyje).
Programos metu dalyvis turi panešti vadovui jeigu jis/ji ketina eiti iš jam/jai paskirtos veiklos.
Šiūkšlinti miške, palapinėje, pastovyklėje, virtuvėje ir žygio metu yra draudžiama. Dalyvis
negali triukšmauti ramybės metu (tarp 11pm ir 7am).
Visos stovyklos metu yra dradžiama palikti stovyklavietę. Stovyklavietės ribos bus paaiškintos
stovyklos pradžioje. Šios taisyklės sulaužymas reikš diskvalifikavimą iš stovyklos.
Jeigu Stovyklos metu dalyvis turi norą ar priežastį išvykti is stovyklos, būtina informuoti
stovyklos vadovą.
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SUTIKIMAS - CONSENT
Aš, …………………………………………………………………………........................ [VARDAS IR PAVARDĖ]
esu …………………………………………………………………………………………. [VAIKO VARDAS IR PAVARDĖ]
tėvas/mama/globėja(s) ir sutinku su visomis aukščiau pateiktomis sąlygomis. Aš suprantu,
kad jeigu mano vaikas nesilaikys esančių nuostatų jis gali būti pašalinamas iš stovyklos. Aš
suprantu, kad jeigu taip atsitiks, stovyklos mokestis bus negrąžinamas ir parsivežti vaiką
namo bus mano atsakomybė.

I, …………………………………………………………………………......................... [NAME AND SURNAME]
am …………………………………………………………………………........... [NAME AND SURNAME OF CHILD]
father/mother/carer, and agree with the above terms. I understand that if my child does not
follow the rules above he/she can be removed from the Camp. I understand that if this does
happen, no refund for the camp will be made and I will be responsible for picking my child
up from the Camp.

Vardas ir pavardė / Name and surname: ………………………………………………………………………………..

Parašas / Signature: ……………………………………………………………………………………………………………….

Data / Date: …………………………………………………………………............................................................

