STOVYKLAUTOJO TEISĖS IR ELGESIO TAISYKLĖS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ASMENYVĖS UGDYMAS“ NEFORMALAUS UGDYMO
STOVYKLOJE „PAŽINK SAVE“
1. Stovyklautojas turi teisę:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Kurti bei poilsiauti sveikoje ir saugioje aplinkoje.
Turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą poilsiavietėje.
Į pirmąją medicinos pagalbą, tinkamą mitybą ir higieną.
Į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą.

2. Stovyklautojas privalo:
2.1. Privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, vykdyti vadovų nurodymus.
2.2. Laikytis higienos reikalavimų.
2.3. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės.
2.4. Laikytis rimties, ramybės poilsio bei nakties metu, būti tik savo kambariuose.
2.5. Susitvarkyti savo kambario patalpas ir aplinką.
2.6. Visuose renginiuose laikytis savisaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
2.7. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems.
2.8. Susirgus ar susižeidus, nedelsiant pranešti vadovui.
2.9. Atlyginti vasaros stovyklos metu organizatoriams ar/ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą.
2.10. Saugoti savo daiktus. Stovyklos vadovai neatsako už pamestus/prarastus daiktus.

3. Stovyklautojui draudžiama:
3.1. Savavališkai (be vadovų žinios) pasišalinti iš stovyklos teritorijos.
3.2. Patalpose deginti žvakes, rūkyti, žaisti su degtukais, naudoti kitas degias medžiagas.
3.3. Naudoti kambariuose elektros prietaisus, remontuoti juos, liesti elektros laidus, įrengimus.
3.4. Naudoti mobiliuoju telefonu užsiėmimų metu. Telefoną galima naudoti tik tam skirtu metu.
3.5. Stovyklavietėje turėti daiktų, kurie keltų grėsmę gyvybei.
3.6. Stovyklavietėje žaisti azartinius žaidimus.
3.7. Stovyklautojams poilsio ir nakties metu vaikštinėti į svetimus kambarius, juose triukšmauti.
3.8. Patalpose laikyti greitai gendančius maisto produktus.
3.9. Laipioti po medžius, per langus, ant sportinių įrenginių, šokinėti nuo paaukštinimų.
3.10. Stovyklavietėje šiukšlinti, mėtyti per langus šiukšles, laužyti medelius ir krūmus.
3.11. Rašinėti ant sienų ir baldų.
3.12. Palikti atsuktus čiaupus.
3.13. Vartoti nepadorius ir užgauliojančius žodžius.
3.14. Iš stovyklos išsinešti kambarių raktus.
3.15. Kelionių metu parduotuvėse pirkti saldumynus, traškučius, daiktus, kurie nėra reikalingi stovyklavimui.
Rekomenduojama pirkti vandenį, vaisius ir daržoves.
3.16. Stovyklos metu rūkyti, vartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų.

4. Vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį iš stovyklos jai nepasibaigus, jeigu šis nesilaikys taisyklėse
nurodytų reikalavimų. Mokestis už kelialapį negrąžinamas.
5. Stovyklautojo tėvai/globėjai privalo pasiimti vaiką iš stovyklos, jei jis išsiunčiamas pažeidus
vieną ar kelias čia paminėtas taisykles, arba padengti jo grįžimo išlaidas už transporto paslaugas
organizatoriui.
6. Stovyklautojai turi teisę anksčiau laiko išvykti iš sporto stovyklos tik atvykus patiems
tėvams/globėjams jų pasiimti. Nors ir trumpam išvykstant iš stovyklos, tėvai rašo pareiškimą
stovyklavietės direktoriui, arba vadovui.
7. Stovyklautojas su teisėmis ir elgesio taisyklėmis susipažindinamas prieš stovyklą bei atvykus
į poilsiavietę.

