ATMINTINĖ
TĖVELIŲ DĖMESIUI!

DOKUMENTAI. Prašome užpildytą ir pasirašytą stovyklos sutartį
ir tėvų sutikimą atsiųsti vėliausiai likus 7 dienoms iki stovyklos
pradžios. Dokumentai jums atsiunčiami pasirašymui po
registracijos patvirtinimo.
SVEIKATOS PAŽYMA. Laukiame stovyklautojo sveikatos
pažymos (forma Nr. 027-1/a) el. paštu stovykla@alfarun.lt. (Ta
pati forma, kurią teikiate į mokyklą, ją galima atsispausdinti per esveikata tinklapį. Svarbu, kad ji būtų nesibaigusio galiojimo.)
APMOKĖJIMAS. Likusią pinigų sumą už vaikų stovyklą galima
apmokėti pavedimu ne vėliau nei 7 dienoms likus iki stovyklos
pradžios arba grynais pinigais atvykus į stovyklavietę (tokiu atveju
prašome turėti sumą be grąžos).
VAISTAI. Jei stovyklos metu vaikas privalo vartoti jam paskirtus
medikamentus (tokiu atveju, prašome įspėti papildomai bent vieną
iš stovyklos vadovų bei pateikti vartojimo instrukciją).

JAUNOJO STOVYKLAUTOJO laukiame atvykimo dieną nuo
13.00 iki 15.00 val.
PASKUTINĘ STOVYKLOS DIENĄ visi tėveliai yra kviečiami
12.00 val. į iškilmingą uždarymo rikiuotę ir ALFA BŪRIO
apdovanojimus.
ATSISVEIKINIMAS SU BŪRIU ir vaikų išvykimas yra numatytas
13.00 val.

JAUNAJAM STOVYKLAUTOJUI PRIREIKS:
- Miegmaišių ir kilimėlio (rekomenduojame įdėti 2
miegmaišius, kadangi naktys būna pakankamai šaltos);
- Gertuvės;
- Basučių ar "kroksų";
- Sportinių batų;
- Kelnių (pasikeitimui 2-3 vnt.);
- Šortų (2-3 vnt.);
- Marškinėlių;
- Bliuzonų;
- Apatinio trikotažo savaitei;
- Maudymosi rūbų;
- Šiltų rūbų miegojimui (pagal miegmaišį ir poreikį, šiltas
(vilnones) kojines į miegmaišį);
- Kepurė nuo saulės;
- Higienos priemonių;
- Rankšluosčio;
- Apsaugos nuo uodų ir erkių;
- Apsauginio kremo ar purškalo nuo saulės;
- Apsiausto-lietpalčio;
- Prožektoriaus.

VISOS STOVYKLOS METU Jūsų vaikas yra apdraustas nuo
nelaimingų atsitikimų + erkių.
DIENPINIGIŲ STOVYKLAUTOJAMS neprireiks. Kaimynystėje
neturime parduotuvių, tad pinigus rekomenduojame palikti
taupyklėje. Taip pat visus žaislus ir žaidimus palikti saugiai
namuose.
UŽKANDŽIAI stovykloje DRAUDŽIAMI, nes „prisiužkandžiavę“
vaikai nevalgo pagrindinio ir labai reikalingo jėgoms atgauti
maisto stovykloje.

KAD PAMATYTUMĖTE, KAIP LEIDŽIA LAIKĄ jūsų vaikas,
kviečiame prisijungti prie stovyklos Facebook grupės, kurioje bus
talpinami kiekvienos dienos įspūdžiai ir nuotykiai. Prisijungti:
https://www.facebook.com/groups/2620635151571054
STOVYKLOJE DRAUDŽIAMA NAUDOTI TELEFONUS, išskyrus
vakarais nuo 18:30 iki 19:00 val. Vaikams bus išdalinti telefonai ir
turės galimybę paskambinti tėveliams, draugams ar tiesiog pažaisti.
ATVYKTI IKI STOVYKLAVIETĖS galite naudoti adresą:
Tankodromas Tanks.lt Pamaraziai (esame apie 500 metrų nutolę
nuo Tankodromo). Tikslus adresas: Pamaraziai, Marijampolio sen.,
Vilniaus raj. LT-13244. Arba vadovaukitės koordinatėmis:
54°30'25.4"N 25°20'10.2"E (54.507047, 25.336170)

