2018 M. VILNIAUS LICĖJAUS TURISTINIO SĄSKRYDŽIO
PROGRAMA, TAISYKLĖS IR DALYVIO TĖVŲ SUTIKIMAS
LAIKAS IR VIETA:
Sąskrydis vyks 2018 m. birželio 14 – 15 d. (ketvirtadienį – penktadienį) netoli Lazdėnų kaimo, prie
Bražuolės upelio Neries regioniniame parke.
TRANSPORTAS:
Išvykimas. Birželio 14 d. 8.43 val. iš Vilniaus geležinkelio stoties traukiniu VILNIUS-KAUNAS.
Važiuosime iki Lazdėnų stotelės (kelionės trukmė 35 min.).
Grįžimas. Birželio 15 d. 12.04 val. iš Lazdėnų stotelės. Vilniaus geležinkelio stotyje būsime 12.44 val.
Bilieto kaina į vieną pusę 2.05 Eur. Mokinių grupėms (jei susirenka ne mažiau kaip 11 mokinių) taikoma
30% nuolaida, kaina su nuolaida 1.43 Eur. Bilietus pirkti į abi puses.
ŽYGIS:
Pėsčiomis eisime 3 - 4 km. iki stovyklavietės prie Bražuolės upelio.
SĄSKRYDŽIO PROGRAMA: sąskrydžio atidarymas, stovyklavietės įrengimas, sportiniai lauko žaidimai
(tinklinis, futbolas, kvadratas), orientacinės varžybos, vakaronė prie laužo, nugalėtojų apdovanojimai,
stovyklavietės sutvarkymas ir sąskrydžio uždarymas.
TURISTINIS INVENTORIUS IR KITI REIKMENYS:
Palapinė (klasė turi susitarti dėl palapinių skaičiaus), miegmaišis, kilimėlis, skraistė nuo lietaus, drabužiai
įvairiam orui, patogūs batai, sportbačiai (varžybų dalyviams), kepurė, skraistė nuo lietaus, higienos
reikmenys, priemonės nuo uodų, žibintuvėlis, kompasas.
Maistas, valgymo reikmenys.
TURISTINIO SĄSKRYDŽIO DALYVIO ELGESIO TAISYKLĖS:
Būtina griežtai laikytis per instruktažą nurodytų saugumo normų ir elgesio taisyklių. Kelionės ir žygio metu
ypač atsargiai reikėtų elgtis su aštriais daiktais (peiliu, kirviu ir t. t.), su ugnimi (laužai gali būti kūrenami tik
tam specialiai paruoštose ir nurodytose vietose), patartina neimti jokių stiklinių daiktų.
Kelionės ir sąskrydžio metu griežtai draudžiama: savo elgesiu ir veiksmais sukelti pavojų ir
nepatogumus aplinkiniams, vartoti alkoholį, psichotropines medžiagas, rūkyti. Be lydinčio mokytojo
leidimo negalima maudytis, kelionės metu atsiskirti nuo savo grupės, pasišalinti iš stovyklavietės.
Mokiniams draudžiama į sąskrydį vykti automobiliais.
Mokinio elgesio taisyklės galioja ir turistinio sąskrydžio metu.
Esant netinkamoms stovyklauti oro sąlygoms, sąskrydis gali būti atšauktas arba jo trukmė
sutrumpinta.
Klasės vadovo kontaktinis telefonas ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Pildo tėvai. Šią informacijos dalį grąžinti klasės vadovui.
Su

turistinio

sąskrydžio

programa

ir

taisyklėmis

mano

vaikas,

….

klasės

mokinys(ė)

……………………………………………………………………………, susipažino.
Sąskrydyje mokinius lydės profesionalus medikas, tačiau tėvai turėtų pagalvoti apie medicinos reikmenis,
kurių jų vaikui asmeniškai gali prireikti kelionės ir žygio metu. Dalyvavimas varžybose – savanoriškas. Jeigu
Jūsų vaikas turi (turėjo) traumų ar sveikatos problemų, patarkite jam lauko varžybose nedalyvauti.
Asmeniškai susipažinęs su turistinio sąskrydžio programa ir nuostatais sutinku, kad jis šiame renginyje
dalyvautų ir esant būtinybei jam būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba.
Tėvų (arba globėjų) vardas, pavardė, parašas ir kontaktinis telefonas:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Pastaba. Pažeidus turistinio sąskrydžio elgesio taisykles, mokinį iš sąskrydžio vietos privalo pasiimti tėvai.

