
ATMINTINĖ STOVYKLAUTOJUI

www.adventica.lt/stovyklos

Galiojančią medicininę pažymą (E027-1 arba ekvivalentišką) ar jos kopiją; 

Pasirašytą sutartį su tėvais (globėjais). Sutartį galima atsispausdinti internetu ir pasirašyti

namuose arba ją užpildyti atvykus į stovyklą;

Stovyklautojo asmens dokumentą arba jo kopiją (parodymui)

Užsakymo patvirtinimo laiško arba užsakymą dariusio asmens dokumento (parodymui). 

Stovyklautojas pirmą stovyklos dieną privalo turėti: 

Jei Jūsų vaikas vartoja gydytojų priskirtus medikamentus, apie tai būtina informuoti stovyklos

vadovą ir suteikti jam visą reikalingą informaciją dėl vaikui paskirtų medikamentų vartojimo. Taip

pat būtina informuoti, jeigu vaikas yra alergiškas, ar turi kitų sveikatos sutrikimų, dėl kurių būtina

vaikui naudoti/vartoti specialius kremus, vaistus ar priemones, ar yra alergiškas maisto

produktams. Tokiomis priemonėmis, vaistais ir kremais privalo pasirūpinti tėvai bei užtikrinti, kad

vaikas juos turėtų su savimi ir savarankiškai mokėtų naudotis. Stovyklos vadovai gali vaikams tik

priminti apie specialių kremų, vaistų ar priemonių naudojimą/vartojimą. 

Mobilieji telefonai vaikams stovykloje yra nereikalingi. Vadovai iškilus problemai visada

informuoja tėvus patys. Atsinešus mobilųjį telefoną į stovyklą, juo naudotis stovyklos metu yra

griežtai draudžiama. Stovyklautojas yra pilnai atsakingas už jo saugojimą.

Vaikai į visos dienos stovyklą priimami nuo 9.00 val. ir privalo būti paimti iš stovyklos 17.00 val.

Anksčiau nei 9.00 val. atvykę stovyklautojai bus prašomi palaukti, o vėluojantis paimti

stovyklautoją turės apmokėti papildomą priežiūros laiką bei nepavykus susisiekti su tėvais ar

globėjais bus kreipiamasi į vaiko teisių apsaugos tarnybą.

Į stovyklą vaikas privalo atvykti papusryčiavęs. Maitinimas stovykloje užtikrinamas du kartus per

dieną (pietūs ir pavakariai). 

Atsitikus bėdai, pametus daiktus ar turint bet kokių neatidėliotinų klausimų, būtina iš karto

kreiptis į stovyklos vadovą, kuris suteiks pagalbą ir informaciją telefonu. 

Jeigu Jūsų vaikas kurią dieną neatvyks į stovyklą, prašome iki tos dienos 9.00 val. apie tai

pranešti el. paštu: stovyklos@adventica.lt

Kiekvieną dieną atsineštus daiktus stovyklautojas pasibaigus dienai privalo išsinešti namo.

Vaikai turi atvykti su atitinkama tos dienos orui apranga ir patogia avalyne. 

ADVENTICA stovyklos erdvėje vaikai turi avėti kojines neslystančiu padu, turėti atsarginių kojinių
porą bei atsarginius marškinėlius. Yra galimybė vietoje įsigyti kojinių neslystančiu padu.

Vaikai kasdien skaitys knygas, todėl prašome turėti savo knygą.

Vaikai privalo turėti gertuvę. Vandens galės pasipildyti stovyklautojams skirtoje erdvėje.

Dienomis, kuriomis vyks baseino užsiėmimai, turėti baseino reikmenis (kepurėlė, akiniai,

rankšluostis, muilas, guminės šlepetės)

Svarbu žinoti: 

Ką atsivežti į stovyklą?

mailto:stovyklos@adventica.lt

