
 

„AKTYVAUS STOVYKLAVIMO“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  

Visi stovyklautojai visu stovyklos laikotarpiu, būdami stovyklos teritorijoje ir už jos privalo laikytis šių vidaus 

tvarkos taisyklių. Už taisyklių pažeidimą stovyklos dalyviai nedelsiant be atskiro įspėjimo šalinami iš stovyklos, 

apie tai pranešama tėvams/globėjams, pinigai už kelialapį negrąžinami  

1. Būti tolerantiškiems ir elgtis pagarbiai aplinkinių atžvilgiu. Tik taip turėsime geras sąlygas stovyklaujant 

pailsėti, plėtoti savo gabumus ir įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį. Laikytis etikos normų.  

2. Stovyklaujant laikytis drausmės.  

3. Teritorijoje ir patalpoje palaikyti švarą ir tvarką.  

4. Saugoti ir tausoti stovyklos, sodybos ir kitų stovyklautojų turtą. 

 5. Tausoti savo ir kitų stovyklautojų sveikatą. Nelaimingo atsitikimo atveju kuo skubiau informuoti stovyklos 

vadovus, instruktorius ir aš šalia esančius suaugusius asmenis. 

 6. Stovyklautojai atsako už tyčia ir piktybiškai sugadintą inventorių. 

 7. Griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių: negalima naudoti degtukų ar kitų priemonių, kurios gali sukelti 

gaisrą. Pastebėjus liepsną ar dūmus, kuo skubiau pasišalinti iš patalpos ar esamos vietos, kur kilo gaisras, 

informuoti visus kitus esančius šalia gaisro ar patalpoje. Kuo skubiau informuoti vadovus. Kviesti pagalbą, 

telefonu – 112. 

 8. Griežtai draudžiama į stovyklos teritoriją atsivežti ir joje vartoti alkoholį, tabako gaminius, ar kitokias 

psichiką veikiančias bei žalojančias medžiagas.  

9. Griežtai draudžiama pirkti ir vartoti energetinius gėrimus bei traškučius (čipsus).  

10. Griežtai draudžiama be stovyklos vadovo leidimo išvykti už stovyklos teritorijos ribų. Tėveliai/ globėjai 

pasiimdami vaiką už stovyklos ribų, turi iš anksto raštiškai informuoti stovyklos vadovą.  

11. Stovyklos metu bus surenkami telefonai, kuriais galima bus naudoti tik numatytu laiku. Į stovyklą 

nerekomenduojame atsivežti kompiuterių ir/ar planšetinių kompiuterių.  

12. Į vandenį be vadovų ar instruktorių priežiūros, be gelbėjimosi liemenių ir šalmų (saugos kepurių) griežtai 

draudžiama eiti.  

13. Klausytis instruktorių nurodymų, kaip saugiai plaukti, kaip saugiai elgtis vandenyje.  

14. Nelipti į vandenį be vadovo ar instruktoriaus leidimo.  

15. Ramybės metu (miego metu) netrukdyti kitiems stovyklautojams.  

16. Pasimetus nuo grupės, kreiptis į pareigūnus. Esant galimybei skambinti stovyklos vadovams, stovyklos 

organizatoriui telefonu (telefonai nurodyti anketoje, kuri pakabinta skelbimo lentoje stovyklavietėje. 

Telefonu numerius reikia išsisaugoti savo telefonuose prasidedant stovyklai).  

17. Žygio metu stovyklautojas privalo neatsilikti nuo dalyvių, o jeigu turi sunkumų, apie tai nedelsiant 

informuoti stovyklos organizatorių.  

18. Laikytis stovyklos programos, dalyvauti stovyklos veiklose, vykdyti stovyklos organizatoriaus, vadovų ir 

instruktorių nurodymus.  



19. Važiuojant automobiliu užsisegti saugos diržus.  

20. Jeigu stovyklautojui kyla abejonių arba nėra informacijos dėl savo inventoriaus techninės būklės, jis 

privalo kreiptis konsultacijos į stovyklos instruktorių.  

21. Visi stovyklautojai turi būti atsargūs ir dėmesingi ir nesukelti grėsmės sau ir kitiems Stovyklautojams. 

 22. Susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis, nedelsiant pranešti Stovyklos organizatoriui , jeigu kuri nors 

taisyklė yra neaiški, griežtai šių taisyklių laikytis.  

23. Kiekvienas stovyklautojas turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, 

neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos.  

24. Jeigu esate nepatyręs kurioje nors sporto šakoje (pagal programą), nebandykite kartoti triukų, kuriuos 

atlieka labiau patyrę stovyklautojai – taip tik sukelsite nelaimingus atsitikimus.  

25. Stovyklautojo atstovo įsipareigojimai:  

25.1.Netrukdyti stovyklos programai: stengtis skambinti, tik būtinu atveju, rekomenduojama skambinti 

stovyklautojams vakarais - po 18 val. Esant reikalui, susisiekti su stovyklos organizatoriumi arba 

instruktoriumi. Registruojantis, patvirtinate, kad susipažinote su taisyklėmis ir su Jomis supažindinote savo 

atžalas. „AKTYVUS STOVYKLAVIMAS“ DĖL MOKYMO Instruktoriai, kurie dirba pagal paslaugų teikimo sutartis 

, (toliau –instruktorius), atstovaujama vaikų ir jaunimo „Aktyvus stovyklavimas“ stovyklos instruktorius ir 

tėvai arba globėjai, atstovaujantys vaiko interesus: 

 I. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 1. Instruktorius įsipareigoja:  

1.1. Saugiai mokyti: plaukioti burlente ir irklente ar užsiimant kitomis numatytomis veiklomis pagal programą. 

1.2. Mokymui skirti visą reikiamą inventorių. 

 1.3. Skirti visas apsaugos priemones plaukiant vandenyje, jodinėjant žirgais.  

1.4. Užtikrinti stovyklautojų priežiūrą ir saugias sąlygas. 

 1.5. Teikti informaciją apie stovyklautojo pasiekimus. 

 1.6. Informuoti stovyklautojo atstovą stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.  

1.7. Instruktorius neatsako už paliktus ar pamestus mokymo metu stovyklautojo daiktus ir neatlygina dėl to 

patirtų nuostolių. 

 1.8. Instruktorius neatsako už nelaimingus atsitikimus, stovyklautojo kūno sužalojimus, kito asmens 

sužalojimą stovyklos ar kitoje teritorijoje, jeigu buvo nepaisoma Sutarties reikalavimų, stovyklos vidaus 

tvarkos taisyklių, instruktorių pristatytų saugumo nurodymų ir tvarkos, dienotvarkės taisyklių.  

2. Stovyklautojo atstovo įsipareigojimai: 

 2.1. Netrukdyti stovyklos programai: stengtis skambinti, tik būtinu atveju, rekomenduojama skambinti 

stovyklautojams vakarais - po 18 val. Esant reikalui, susisiekti su stovyklos organizatoriumi arba 

instruktoriumi. Registruojantis, patvirtinate, kad susipažinote su taisyklėmis ir su Jomis supažindinote savo 

atžalas 

 


