
 
Hey! 
 
Mes esame labia laimingi, jog pasirinkote mūsų stovyklą. Todėl iš visų 
jėgų stengsimės padaryti viską, kad savaitė mūsų stovykloje būtų išties 
smagi, naudinga, pilna įspūdžių ir čia norėtųsi sugrįžti.  
Norėdami užtikrinti smagų laiką kartu, turime keletą patarimų, nurodymų ir šiokių tokių 
reikalavimų prieš atvykstant pas mus. Viską įdėmiai perskaitykite, susikraukite reikalingiausius 
daiktus ir nekantriai lauksime Jūsų atvykstant.  
Su nekantrumu laukiame susitikimo su Tavimi! 
 
Iki pasimatymo!  
 

Stovyklos organizatoriai Greta ir Gustavas  
 
 
Atvykdamas į stovyklą vaikas privalo turėti: 

• Medicininę pažymą iš gydytojo, leidžiančią vaikui dalyvauti stovykloje; 

• Higienos reikmenis; 

• Vaistus nuo turimų ligų (jei tokių turi); 

• Priemones nuo uodų; 

• Kepurę nuo saulės; 

• Galima pasiimti muzikos instrumentą;  
 
Ką pasiimti į stovyklą: 
Svarbiausia pasiimti gerą nuotaiką ir nusiteikimą šauniai praleisti laiką! ☺ 
Ir taip pat pridedame rekomenduojamų sąrašą:  

1. Galvos apdangalas nuo saulės; 
2. Keli komplektai patogių drabužių (kelnės, šortai, suknelė, megztinis, maikė, striukė); 
3. Apatinių rūbų komplektas visam buvimo stovykloje laikotarpiui; 
4. Patogi avalynė (taip pat rekomenduojame pasiimti šlepetes ir patogią avalynę žygiams į 

miškus); 
5. Maudymosi kostiumą;  
6. Kelios poros kojinių;  
7. Sportinė patogi apranga;  
8. Apsiaustą nuo lietaus; 
9. Kremą nuo saulės; 
10. Priemonė nuo uodų; 
11. Rekomenduojame turėti savo asmeninę gertuvę vandeniui; 
12. Asmeninės higienos priemonės (dantų šepetėlis, šukos, muilas, šampūnas, rankšluostis);  
13. Nedidelę kuprinė; 

 
 
Mobilieji telefonai: 



Skatindami gyvą bendravimą, mūsų stovyklavietėje bus ribojamas naudojimasis mobiliuoju 
telefonu. Juo bus leidžiama naudotis 30min. per dieną (t. y. vakare laisvu metu po vakarienės), 
arba nelaimės atveju, kitu metu vaikai laimingai stovyklauja. 
 
Atvykimas: 
Klaipėdos g. 1B, Rukai. Pagėgių sav., Lietuva (,,Sena Giria’’ teritorijoje.). 
Kordinatės: 55.175967933073665, 21.830562069031178 
Šiuos skaičius suvedus taip kaip matote į Google maps paieškos laukelį gausite tašką žemėlapyje.   
 
Atvykimo laikas:  

1. Pamaina – birželio 27d. 13val. į stovyklos vietą.  
2. Pamaina – liepos 11d. 13val. į stovyklos vietą.  
3. Pamaina – liepos 25d. 13val. į stovyklos vietą.  
4. Pamaina – rugpjūčio 8d. 13val. į stovyklos vietą.  

 
SVARBU: į stovyklą renkamės nurodytu laiku, anksčiau atvykti nereikia.  
 
Išvykimas:  
Paskutinę stovyklos dieną vyks uždarymo ceremonija kurioje bus laukiami stovyklautojo artimieji.  

1. Pamaina – liepos 3d. 13val. stovyklos vietoje.  
2. Pamaina – liepos 17d. 13val. stovyklos vietoje. 
3. Pamaina – liepos 31d. 13val. stovyklos vietoje. 
4. Pamaina – rugpjūčio 14d. 13val. stovyklos vietoje. 

 
SVARBU: Uždarymo ceremonija prasideda 13val. Nevėluokite ☺ 
 
Kad galėtumėme rezervuoti vietą stovykloje turite pervesti 65Eur avansinį mokestį arba visą 
sumą. Jeigu pervedėte tik avansinį mokestį likusią stovyklos kainos dalį galėsite pervesti ne 
vėliau kaip savaitė iki stovyklos pradžios. Norint apmokėti vėliau, praneškite mums 
info@avantiurastovykla.lt arba tel. nr. +37061869596  
Taip pat likusią stovyklos kainos dalį galite sumokėti grynaisiais atvykus į stovyklavietę.  
 
Pavedimui reikalingi duomenys: 
Gavėjas: MB ,,Avantiūra’’ 
Gavėjo sąskaita: LT 783500010011337250 
Paskirtis: vaiko/vaikų vardas, pavardė, gimimo data, pamaina 

 
Stovyklos organizatorių kontaktai: 

El. paštas: info@avantiurastovykla.lt 
Telefono numeris: +37061869596 
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