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• Programa vyks amžiaus grupėmis, suskirsčius dalyvius į mažesnes grupes (dar iki stovyklos).

• Lygybės principas - kiekvienas dalyvis turės galimybę išbandyti visus jo amžiaus grupei skirtus programinius 
elementus.

• Savo programos tinklelį kiekvienas programos dalyvis gaus dar prieš atvykdamas į stovyklą, tai leis lengviau 
patekti į reikiamą programinę vietą stovyklos metu bei padės tinkamai pasiruošti.

• Kiekvienas vadovas žinos jo vienetui priklausančių stovyklos dalyvių programą dar prieš prasidedant 
stovyklai. 

Programos modelis ir principas



Programos dalyvių amžius

• Programa skirta yra 6-17 metų vilkams, skautams, pat. Skautams

• Kandidatų į vyresniuosius skautus programa skirta dalyviams nuo 17 metų.

• Jei stovyklos dalyviui yra 18 metų, tačiau jis nėra kandidatas į vyr. skautus, jis turi dalyvauti savanorių 
veikloje.

• Amžiaus grupės 6-9 / 10-13 / 14-17 / 18-

• Amžiaus grupė nustatoma automatiškai pagal dalyvio gimimo datą (pagal pirmąją stovyklos dieną)





Programos tinklelis

14 d. 

šeštadienis

15 d. 

sekmadienis

16 d. 

pirmadienis

17 d. 

antradienis

18 d. 

trečiadienis

19 d. 

ketvirtadienis

20 d. 

penktadienis

21 d. 

šeštadienis

22 d. 

sekmadienis

I pusdienis I pusdienis I pusdienis I pusdienis

Šv.Mišios       

Bendra 

programa 

II pusdienis II pusdienis II pusdienis

SVEČIŲ 

pusdienis 

Bendra 

programa

II pusdienis IŠVYKIMAS

ATVYKIMAS

II pusdienis

ATIDARYMO 

Vakaras
Pamaldos

Vakaras 

Pastovyklėse

Brolių/Sesių 

Vakaras

Skautų 

diskoteka/Amžia

us grupių vakarai

Amžiaus grupių 

vakarai

Vakaras 

Pastovyklėse

UŽDARYMO 

Vakaras

I pusdienis I pusdienis

II pusdienis



KAIP GYVENSIME?

• Stovykloje gyvensime su savo 
vienetais, o programoje 
dalyvausime amžiaus grupėmis.

• Skautiški vienetai bus jungiami į 
didesnes pastovykles (planuojama 
iki 6), su kuriomis drauge dalinsis 
buitimi.

• Stovyklos savanoriai gyvens 
atskiroje pastovyklėje.



KAIP MAITINSIMĖS?

• Košę stovykloje gaminsime 
decentralizuotai, t.y. didžiosiose 
pastovyklėse. Tai reiškia, kad 
kiekviena pastovyklė turės 
pasirūpinti virtuvės komanda.



KAIP GYVENS SAVANORIAI?
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KVIEČIAME SAVANORIAUTI

• Norinčius savanoriauti kviečiame 
registruotis:

ts2018.lt/savanoriams



Pirmas etapas (I)
registracijai 2017 02 22 – 2018 02 28 / 100 EUR

Antras etapas (II)
registracijai 2018 03 01 – 2018 04 30 / 150 EUR

Trečias etapas (IIII)
registracijai 2018 05 01 – 2018 06 30 / 200 EUR

REGISTRACIJA. ETAPAI

Vadovų ir savanorių mokestis:
I - 50 EUR
II – 75 EUR
III – 100 EUR

Dienos mokestis: 
I – 20 EUR 
II – 25 EUR 
III – 30 EUR



REGISTRACIJA. SVARBU

• Nuo 2018 07 01 stovyklos registracija 
uždaroma

• Vaikai į stovyklą galės registruotis tik su 
savo vienetu – 14 vaikų registruoja vienas 
vadovas.

• Registruotis galite adresu: 

registracija.ts2018.lt



STOVYKLĄ GLOBOJA

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė


