
                                    TVIRTINU
                                                                                                     Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro
                                                                                                     Direktorė Lina Mikalajūnaitė
                                                                                                     2021 m. birželio 11 d.
   

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro vasaros stovyklos „Aplink pasaulį“

NUOSTATAI

2021 m. birželio 11 d.
Kražiai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
                                                                                                                                                              

1.1 Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro vasaros stovyklos pavadinimas: „Aplink pasaulį“.
1.2 Stovyklos programos tema: Aktyvios pažintinės veiklos
1.3 Stovyklos laikas: Birželio 21 –28 d.
1.4 Stovyklos vieta: Kražiai
1.5  Stovyklos tikslas: Supažindinti vaikus su skirtingomis pasaulio šalimis, tų šalių dailės technikomis,
aktyviais lauko žaidimais ir kulinarinėmis šalių tradicijomis.
1.6 Stovyklos uždaviniai:

1.6.1 ugdyti vaikų pasaulėžiūrą ir meninius gabumus;
1.6.2 rengti mankštas, žygius bei aktyvų laisvalaikį gamtoje; 
1.6.3 organizuoti  aktyvius meninius užsiėmimus,  kurių metu bus ugdoma sveika ir  kūrybiška
asmenybė;
1.6.4 surengti stovyklos baigiamąjį renginį, pristatyti projekto rezultatus.

2.    ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI

2.1 Stovyklos organizatorius: Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras
2.2 Stovyklos vykdytojai:  Kražių M. K.  Sarbievijaus  kultūros  centro savanoriai  ir  vadovai  (stovyklos
štabas):

2.2.1  Koordinatorius –  rengia  stovyklos  Nuostatus,  Saugos ir  sveikatos  instrukciją,  stovyklos
programą, skiria vienetų vadovus, koordinuoja kitų vadovų darbą stovykloje.

2.2.4  Stovyklos vadovas – atsako už šių Nuostatų,  Taisyklių,  Saugos ir  sveikatos  instrukcijos
laikymąsi ne didesnėje nei 10 stovyklautojų grupėje, padeda vykdyti programą.
             2.2.5 Savanoris – savanoriškai stovykloje dalyvaujantis asmuo, kuris nemokamai arba už tam
tikrą atlygi padeda stovyklos komandai vykdyti veiklą stovykloje.

3. STOVYKLAUTOJAI

3.1. Stovyklautojais (stovyklos dalyviais) gali būti: 
3.1.1. Vaikai:  7 - 11 m. amžiaus.
3.1.2.  Maksimalus stovyklautojų skaičius – 15 vaikų;

4. BENDRA TVARKA



4.1 Registracija:
 4.1.1 Paskelbus registraciją viešai, stovyklautojai registruojasi  iki 2021 m. birželio 16 d. adresu
Kolegijos g. 5, Kražiai.,  užpildant prašymą dalyvauti  stovykloje arba užpildžius internetinį  prašymą ir
sveikatos  deklaracija  adresu  www.kraziai.lt puslapyje.  Prašymą  galima  atsisiųsti  ir  užpildžius  bei
pasirašius  pateikti  popierinį  variantą  Kražių  M. K.  Sarbievijaus  kultūros  centrui.  Prašymą pildo  tėvai
(globėjai, rūpintojai).

4.1.2 jeigu stovyklautojas neatvyksta arba palieka stovyklą dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, į
esamo stovyklautojo vietą gali būti priimamas kitas stovyklautojas;
4.2. Asmens duomenų naudojimas:

4.2.1   stovyklos  organizatoriai  stovyklautojo bei jo atstovų asmens duomenis,  nurodytus tėvų
(globėjų, rūpintojų) leidime dalyvauti stovykloje, gali naudoti tik stovyklos dokumentams tvarkyti;

4.2.2 stovyklos  organizatoriai  įsipareigoja  neperduoti  stovyklautojo  bei  jo  atstovų  asmens
duomenų trečiosioms šalims;

4.2.3 fotografuota,  filmuota  medžiaga  gali  būti  viešinama  įstaigos  interneto  svetainėje,
naudojama kultūros  centro veiklai  pristatyti  tik  tada,  jei  prašyme dalyvauti  stovykloje  tėvai  (globėjai,
rūpintojai) nurodė, jog tam duotas leidimas.
4.3 Atvykimas:

4.3.1 stovyklautojo tėvai (globėjai, rūpintojai) turi užtikrinti stovyklautojų atvykimą ir išvykimą
iš stovyklos teritorijos nustatytu laiku. Atvykimas į stovyklą 09.00 val.ryte, išvykimas 15.00 val.;

4.3.2  atvykę į stovyklos vietą, stovyklautojai patvirtina registraciją; 
4.3.3 iš stovyklos išvykstama tik su stovyklos vadovo žinia.

4.4 Stovyklautojų maitinimas ir bendrosios taisyklės:
4.4.1 Stovyklautojai maitinasi (pietūs) centralizuotai,  pagal stovyklos grafike suplanuotą laiką.

Pietums vaikas turi turėti 3 eur. vienai dienai.;
4.4.2 stovyklos metu negalima į stovyklą neštis traškučių, kebabų, picų, ledų, šokoladų, gazuotų

gėrimų  ir  pan.  Į  stovyklą  galima  neštis  užkandžių:  vaisių,  daržovių,  atsigerti  –  vandens;  Atsineštų
užkandžių negalima dalytis tarpusavyje dėl saugumo stengiantis išvengti COVID-19 plitimo;

4.4.3    stovyklos valandomis negalima neatsiklausus stovyklos vadovo pasišalinti  iš stovyklos
teritorijos,  nevykdyti  paskirtų užduočių,  niokoti  stovyklos organizatorių turto ar dar kitaip kenkėjiškai
trukdyti stovyklos veiklai. Esant netinkama elgesiui – stovyklautojas šalinamas iš stovyklos be galimybės
sugrįžti;

4.4.4   stovyklautojai privalo klausyti stovyklos organizatorių, vadovautis parengta programa, o
iškilus nesklandumams kreiptis į stovyklos vadovą;

4.5.5      veikla  stovykloje  vyks  grupėje  ne  didesnėje  kaip  15  vaikų,  laikantis  visų  sveikatos
rekomendacijų.
4.5 Stovyklos programa:

4.5.1 vadovaujamasi Įstaigos  parengta Stovyklos programa;
4.5.2 iki stovyklos pradžios Stovyklos vadovai informuoja stovyklautojus ir jų tėvus (globėjus,

rūpintojus) apie aprangą ir įrangą, reikalingą programos veikloms.
4.6 Stovyklautojai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) bei organizatoriai ir vykdytojai vadovaujasi patvirtintais
Stovyklos nuostatais.
            4.5.3   visi stovyklautojai turi laikytis saugos ir sveikatos rekomendacijų dėl COVID-19 plitimo
grėsmės.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1 Stovykla organizuojama, vadovaujantis Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendraisiais nuostatais, Vaikų
turizmo renginių organizavimo aprašu, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro nuostatomis.

http://www.kraziai.lt/
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