STOVYKLOS „DRAUGAI“ SUSITARIMAI:
stovyklautojų gyvenimas ir jų atsakomybės
KAS YRA STOVYKLA „DRAUGAI“?
Tai mažas miestas dideliame pasaulyje, kuriame visi
mylimi ir nestokojantys dėmesio. Čia priimame visus
ir, būnant skirtingoje aplinkoje nuo namų, padedame
geriau pažinti save, atskleisti savo gebėjimus bei
talentus, pozityviai mąstyti, pasitikėti savimi ir
aktyviai gyventi.
Stovykloje gyvename bendruomenėje kaip didelėje
šeimoje. Padedame kitiems ir, juos padrąsindami,
dirbdami kartu ir jausdami atsakomybę už kitus,
mokomės įvertinti kiekvieną asmenį. Įvykus
nesusipratimui ar ginčui, mokomės suprasti vienas
kitą, rasti bendrą kalbą, vienas kitam atleisti.
KO TIKIMĖS IŠ TAVĘS
 PROGRAMA
 Stovyklautojau,
aktyviai dalyvauk
stovyklos
užsiėmimuose ir renginiuose.
 Jei nežinai kur vyksta kuris nors užsiėmimas, paklausk
vadovo. Dienos tvarkaraštis visada pakabintas prie
vadovų kabineto.
 Užsiėmimų metu naudojamas inventorius (sporto
įranga, kamuoliai, piešimo priemonės ir t.t.) yra
stovyklos nuosavybė – visa tai saugok ir prižiūrėk.
 Kiekvieną stovykloje paimtą priemonę grąžink į vietą.

 TVARKA
 Laikykis drausmės ir vadovų nurodymų.
 Prasidėjus „miego laikui“, būk savo kambaryje iki ryto,
kai tave pažadins vadovas. Jei pabundi anksčiau,
nežadink kitų stovyklautojų ir be reikalo nevaikščiok po
kambarį.
 Mokomės tvarkos. Laikyk savo daiktus tvarkingai,
padėk valyti savo kambarį ir kitas bendras stovyklos
teritorijas, išsinešk iš kambario šiukšles.
 Vertink stovyklą „Draugai“ ir gerbk aplinką, kurioje
vykdoma stovykla. Nerašyk ant pastatų sienų, nelaužyk
ir negadink baldų, nemėtyk šiukšlių.
 Savavališkai neišeik iš stovyklos teritorijos be vadovo.

 Jei nesijauti gerai ar susižeidei, skubiai apie tai
pasakyk vadovui.
 Aktyviai dalyvauk stovyklos programoje. Todėl į
stovyklą nesivežk elektronikos prietaisų (planšečių,
kompiuterių, video žaidimų). Atsivežus elektronikos
priemones, jas paimsime ir sugrąžinsime tik
važiuojant namo (taip pat ir mobilius telefonus).
 Informuok tėvelius, kad savo mobiliu telefonu
paskambinsi jiems kiekvieną vakarą nuo 19.30, bet
neskambinsi pirmąsias tris dienas, kol tau galios
„trijų dienų greitos adaptacijos taisyklė“. Tu nori kuo
greičiau ir lengviau įsilieti į stovyklautojų būrį ir
pasitikėsi vadovų dėmesiu, šiluma ir tėviška meile.
 Tėveliai bet kuriuo metu galės susisiekti su
vyr. vadovais (8 698 23726; 8 657 53131).
 Jeigu sulaužysi ar sugadinsi ką nors stovykloje, bandyk
tai sutaisyti. Jeigu nebus įmanoma sutaisyti, tavo
tėveliai/globėjai turės sumokėti už sugadintą daiktą.

 ELGESYS
 Mokomės visus priimti. Gerbk dalyvių individualumą
ir priimk visus jų jausmus, idėjas, norus ir prioritetus.
Neužgauliok kitų – nei žodžiais, nei rankomis,
nesityčiok. Už netinkamą elgesį gali būti pašalintas iš
stovyklos.
 Valgyk mandagiai. Valgyk prie savo stalo, baigus
valgyti, padėk sutvarkyti stalą ir indus. Neišsinešk
indų ar įrankių iš valgyklos.
 Nesivežk į stovyklą peilių, ginklų, sprogstamųjų
medžiagų, nerūkyk, negerk alkoholio ir nevartok
narkotikų. Draudžiama turėti daiktus, kurie kelia
grėsmę gyvybei.
 Elektros prietaisus naudok pagal paskirtį, neliesk
laidų.
 Maudykis vandens telkiniuose su vadovų leidimu.
 Saugok savo sveikatą bei nekenk kitiems.
 Brangius daiktus, piniginę duok prižiūrėti savo būrio
vadovui. Kitu atveju už šių daiktų saugumą stovyklos
darbuotojai neatsako.
 Šypsokis ir mėgaukis stovykla! 

Stovyklos organizatoriai turi teisę išsiųsti Stovyklautoją iš stovyklos jai nepasibaigus, jei
Stovyklautojas nesilaikys šiuose SUSITARIMUOSE nurodytų prašymų. Stovyklos organizatoriai
neatsako už nelaimingus atsitikimus, įvykusius pažeidus stovyklos SUSITARIMUS.

