
REKOMENDACIJOS 
 

Į STOVYKLĄ VAIKAMS REKOMENDUOJAME ĮDĖTI ŠIUOS DAIKTUS: 

1. Gertuvę vandeniui (ant gertuvės tvirtai priklijuokite vaiko vardą, kad nesusimaišytų. Gertuvę įdėkite 

lengvai plaunamą, kad vaikas savarankiškai ją galėtų valyti). Geriamas vanduo bus tiekiamas iš krano, 

todėl vaikai kas dieną turės atnaujinti vandens atsargas. Nedėkite dūžtančių, pernelyg didelių gertuvių, 

kad vaikui būtų patogu neštis ją į žygį); 

2. Šiltus rūbus; 

3. Patogią sportinę avalynę; 

4. Namų avalynę (šlepetes ar švarias basutes); 

5. Šlepetes eiti į dušą; 

6. Lauko avalynę pasikeitimui; 

7. Sportinę aprangą (trumpą (šortai,marškinėliai) ir ilgą (kelnės,džemperis)); 

8. Miego rūbus; 

9. Maudymosi priemones (maudymosi kostiumėlis, trumpikės); 

10. Bripučiama liemenė maudymuisi (liemenės neturintys vaikai nebus leidžiami į vandens telkinį); Maudynės 

ežere bus organizuojamos tik esant labai aukštai oro temperatūrai, mažomis grupelėmis ir tik turint 

liemenę. Pirmenybė bus teikiama pramogoms su vandeniu (žaidimai su vandens balionais, laistymasis 

vandeniu ir pan.) 

11. Rankšluostį (2vnt. vieną mažensį - veidui, kitą didesnį – kojoms, kūnui); 

12. Vienkartinį lietpaltį ar kitokią apsaugą nuo lietaus (patogiau striukytės su gobtuvais, neperšlampančios 

kelnės, auliniai batai, bet iš bėdos tiktų ir skėtis, tiesiog esant silpnam lietučiui visą dieną, dalis pramogų 

gali būti organizuojamos ir lauke, todėl su skėčiu žaisti gali būti sudėtinga); 

13. Higienos priemones (šampūnas, muilas ar dušo želė, dantų šepetėlis ir dantų pasta); 

14. Telefono pakrovėją (jei vaikas turės savo mobilų telefoną); 

15. Maišelį nešvariems rūbams sudėti; 

16. Šviesius rūbus (vieną programos dieną yra suplanuotas žygis į šalia stovyklos esantį piliakalnį, todėl yra 

tikimybė pakeliui sutikti erkių. Rekomenduojame vaikams įdėti šviesesnių drabužių žygiui).  

17. Taip pat galite įdėti vaikams priemonių apsaugančių nuo uodų. 

18. Sporto kilimėlis mankštai. 

  

Į STOVYKLĄ VAIKAMS REKOMENDUOJAME NEDĖTI ŠIŲ DAIKTŲ: 

1. Brangių elektronikos prietaisų (planšečių, muzikos grotuvų, kolonėlių ir pan.); 

2. Brangių papuošalų ar žaislų; 

3. Pinigų; 

4. Aštrių daiktų, kuriais vaikas galėtų susižeisti (peiliukai, žirklės ar kita); 

5. Vaistų, jei jie nėra privalomai vartojami; 

6. Saldumynų ar kenksmingų užkandžių; 

 

BENDROSIOS REKOMENDACIJOS: 

1. Dėl plintančio viruso COVID19 rekomenduojame į stovyklą nevykti vaikams, kurie serga lėtinėmis ar 

kitomis ligomis, arba turėjo peršalimo simptomų 10 dienų laikotarpyje. 

2. Stengiantis užkirsti COVID19 patekimą į Stovyklos teritoriją prieš išvykstant rekomenduojame vaiką 

aprengti švariais, po skalbimo nenešiotais, rūbais, dezinfekuoti ar švariai nuplauti rankas, pakeliui 

nesilankyti masinėse susibūrimo vietose, prekybos centruose ar kitose parduotuvėse, vengti kontakto su 

aplinkiniais. 



3. Kiekvieną dieną vaikai telefonus gaus tik vienai valandai (15-16val.), rekomenduojame šiuo laiku stebėti 

savo telefonus, nes vaikai gali norėti su Jumis susisiekti. Šiuo laiku galite ir Jūs paskambinti ar parašyti savo 

vaikui. Kitu laiku prašome kreiptis į grupių vadovus jų nurodytais kontaktais. 

4. Nedraudžiame, tačiau prašome Stovyklos laikotarpiu nelankyti vaikų, nebent tai būtų būtinas atvejis. 

Stengiamės vaikams sudaryti vienodas sąlygas, todėl tėvų lankymasis trukdytų organizuoti vaikams 

užsiėmimus, blaškytų arba paskatintų nusiminti kitus vaikus. Skatiname liūdinčius ar anksčiau laiko 

norinčius grįžti į namus vaikus guosti pokalbiu telefonu ar padrąsinančia žinute. Maloniai kviečiame visus 

tėvelius, esant geram orui ir galimybėms leidžiant, dalyvauti paskutinę dieną, kuomet vyks vaikų 

apdovanojimai ir išleistuvės. 


