2018 M. TAUTINĖS SKAUTŲ STOVYKLOS
„LAUŽŲ KARTA“ TAISYKLĖS
2018 m. liepos 14 – 22 d.
Lietuvos liaudies buities muziejus, Rumšiškės

Atvykimas ir stovyklos atidarymas liepos 14 d.,
stovyklos uždarymas liepos 21 d. , išvykimas 22 d.

Tautinė stovykla „Laužų karta“ – tai Lietuvoje veikiančių skautiškų organizacijų bendra stovykla, paremta skautiška ideologija. Stovyklos
tikslas paminėti skautų judėjimo šimtmetį Lietuvoje. Visi stovyklos dalyviai, vadovai, savanoriai ir atvykstantys svečiai bei aptarnaujantis
personalas turi susipažinti ir laikytis šiame apraše išvardintų taisyklių. Kiekvieno vieneto vadovai yra atsakingi už savo narių elgesį,
tvarką, ramybę, švarą savo pastovyklėje visos stovyklos metu. Pastovyklių vadovai užtikrina, kad vienetai ir jų nariai laikytųsi šių ir
Lietuvos liaudies buities muziejaus vidaus elgelio taisyklių.
Vaikai iki 18 m. privalo pristatyti vadovui dėl jo dalyvavimo stovykloje:
– Raštišką tėvų sutikimą;
– Medicinos pažymą apie sveikatos būklę (formą 079/a arba forma 027-1/a (arba kopija), kuri išduota ne anksčiau kaip prieš metus).
1. Dalyvių apranga ir uniforma. Visi dalyviai skautai turi atsivežti tvarkingą savo organizacijos uniformą (jei ji turima), kurią privalo
dėvėti oficialiomis progomis (pvz.: atidarymo ir uždarymo renginiai, svečių dienos metu, bendraudami su vietine bendruomene). Kitų
renginių metu galima dėvėti bet kurią kitą derančią ir tinkančią aprangą kartu su skautišku kaklaraiščiu. Religinių apeigų metu apranga
turi būti derama ir kukli (pageidaujama – skautiška unforma).
2. Dalyvių identifikacija. Visi dalyviai, vadovai, savanoriai ir kitas aptarnaujantis personalas, užsiregistravę gauna dalyvio ženklą. Visi
dalyviai privalo nuolatos nešioti dalyvio ženklą visa stovyklavimo laikotarpį. Dalyvio ženklas yra asmeninis ir jo negalima perduoti
kitiems asmenims.
3. Dalyvavimas programoje. Dalyvių dalyvavimas visoje stovyklos programoje yra privalomas.
4. Stovyklos dienotvarkė ir punktualumas Dalyviai privalo laikytis dienotvarkės.
5. Stovyklos apsauga. Stovyklavietės išorės apsauga rūpinasi saugos tarnyba. Ji kontroliuoja įėjimą ir išėjimą iš stovyklavietės. Apsauga
turi teisę sulaikyti kiekvieną asmenį stovyklos teritorijoje ir jį pristatyti į stovyklos arba pastovyklės štabą. Stovyklavietės viduje budėjimu
ir saugumu rūpinasi patys vienetai. Ypatingais atvejais bus kviečiamas saugos tarnybos pastiprinimas, policija.
6. Medicininė pagalba. Stovykloje veiks medicinos punktas. Esant rimtam susirgimui dalyviai vežami į ligoninę. Kiekvienas dalyvis
privalo pasirūpinti asmeniniais medikamentų paketais, o sergantis specifinėmis ligomis, pasirūpina jam reikalingais medikamentais.
7. Išvykimas iš stovyklos. Visi dalyviai prieš išvykdami iš stovyklavietės turi sutvarkyti savo pastovyklės teritoriją. Iš stovyklos
išvykstama tik su savo vadovais, kurie prieš išvykdami informuoja stovyklos štabą.
8. Žalos ir nuostolių atlyginimas. Dalyviai patys yra atsakingi už kitų asmenų turtui ir asmenims padarytą žalą, jei ji padaryta dėl jų
netinkamo elgesio ir jo pasekmių. Pasireiškus prievartai ar vagystės atveju dalyviai iš stovyklos bus šalinami nedelsiant ir be išimčių.
9. Nederamas elgesys. Stovyklos štabas gali nuspręsti pašalinti dalyvį iš stovyklos dėl nederamo elgesio. Nusikaltimo atveju, bus pranešta
policijai.
10. Tarpusavio santykiai. Tikimasi, kad dalyviai vieni kitiems rodys abipusę pagarbą ir viešai nedemonstruos intymių santykių ir jausmų.
Bendravimas turi būti skautiškas.
11. Laužai ir atvira ugnis. Laužai galės būti kūrenami štabo narių nustatytose vietose, pagal suderintą planą, gavaus štabo leidimą, laikantis
visų saugumo reikalavimų.
12. Ryšiai. Tėvai turi žinoti vadovų mobiliųjų telefonų numerius.
13. Atliekų tvarkymas. Atliekos bus rūšiuojamos ir metamos į pastatytus konteinerius. Griežtai draudžiama maisto atliekas šalinti ne tam
skirtose vietose. Stovykloje bus įrengtos atitinkamos duobės, konteineriai maisto atliekoms rinkti. Panaudotas vanduo negali būti pilamas
lauke ar į ežerą. Jis išpilamas įrengtose vietose.
14. Prausyklos ir tualetai. Stovykloje bus įrengtos lauko prausyklos, dušai, biotualetai. Visi stovyklautojai turi laikytis asmens higienos,
taip pat gyvenimo palapinėse higienos. Stovyklos štabas ir pastovyklių vadovybė pasilieka teisę tikrinti stovyklautojų palapines.

15. Maudymasis. Stovyklautojai gali maudytis tik specialiai pažymėtoje teritorijoje ir tik prižiūrimi atsakingo vadovo ir tik laisvu nuo
stovyklos programos metu. Griežtai draudžiama naudotis muilu bei šampūnu vandens telkiniuose.
16. Ginklai. Į stovyklavietę draudžiama įsinešti ar turėti bet kokios rūšies ginklus. Įsinešti ar rasti ginklai bus konfiskuojami, pažymimi
ir grąžinami vieneto vadovui pasibaigus renginiui. Skautų turimi peilių ašmenys negali būti ilgesni nei 15 cm. Nenaudojami peiliai, kirviai
ir pjūklai turi būti saugiai padėti. Motoriniais pjūklais gali naudotis tik pilnamečiai.
17. Žemės darbai. Teritorijoje nėra leidžiama kasinėti. Jei reikalingi žemės kasimo darbai programai, tai reikia suderinti su stovyklos
komendantu.
18. Vėliavos. Skautų vienetai gali atsivežti ir naudoti savo vienetų vėliavas. Vienetai svečių dienai kviečiami atsivežti savo savivaldybių,
regionų vėliavas. Užsienio skautų vienetai gali atsivežti savo šalių vėliavas, taip pat gali atsivežti savo vieneto vėliavas. Kabinti rėmėjų
ir kitokias vėliavas, naudoti reklaminius atributus galima suderinus su stovyklos Viešųjų ryšių tarnyba.
19. Eismas stovykloje. Transporto priemonių judėjimas stovyklos teritorijoje – draudžiamas. Išimtis suteikiama spec. transportui.
20. Transporto parkavimas. Transporto priemonės paliekamos nurodytose vietose.
21. Naminiai gyvūnai. Į stovyklą draudžiama atsivežti bet kokius naminius gyvūnus dėl pačių stovyklautojų saugumo ir higienos.
22. Stovyklos vadovybė. Stovyklos štabas atsako už bendrą stovyklos organizavimą, programą ir tvarką visoje teritorijoje.
23. Stovykloje draudžiama:
23.1. Gadinti stovyklos ir muziejaus inventorių ir įrengimus, statinius;
23.2. Kirsti medžius ir krūmus be vadovo leidimo;
23.3. Laikyti ir vartoti gendančius maisto produktus ilgiau nei 1 dieną;
23.4. Keiktis ar nepagarbiai kalbėti;
23.5. Žaisti mėtantis peiliais, kirviais ir kt.;
23.6. Triukšmauti gyvenvietėse; nepagarbiai elgtis su vietos gyventojais;
23.7. Žygio metu be vadovo leidimo atsiskirti nuo grupės;
23.8. Organizuoti naktinius žygius, žaidimus (išskyrus numatytus stovyklos štabo), užpuolimus;
23.9. Šiukšlinti stovyklos teritorijoje;
23.10. Palikti stovyklavietę be vadovo žinios, išskyrus atvejį, kai stovyklautojas dalyvauja stovyklos renginyje, vykstančiame už stovyklos
ribų;
23.11. Ramybės (nakties) metu triukšmauti, trukdyti kitų poilsį;
23.12. Atsivežti į stovyklą šunis ir kitus gyvūnus;
23.13. Vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas;
23.14. Rūkyti asmenims iki 18 metų (rūkyti bus galima tik tam specialiai numatytoje vietoje);
23.15. Demonstruoti savo tautinį ar kultūrinį išskirtinumą, kuris gali sukelti kitų tautų ar kultūrų susierzinimą.
24. Registracija atšaukiama ir dalyvio mokestis grąžinamas tik esant ligos, negalios aplinkybėms arba kitoms objektyvioms priežastims,
apie kurias organizatoriai yra informuojami iš anksto. Organizatoriai pasilieka teisę priimti kitokį sprendimą remiantis pateikta
informacija ir nagrinėjant individualias situacijas.
25. Šalinimas iš stovyklos. Dalyviai, pažeidę stovyklos taisykles, šalinami iš stovyklos.
Nepilnamečių pasiimti atvyksta tėvai, kurie yra informuojami apie sprendimą pašalinti iš stovyklos.
Pašalintam stovyklautojui dalyvio mokestis negrąžinamas.
REKOMENDUOJAMA: nesivežti mobiliojo telefono, magnetofono, ausinuko, radijo ir kitokios aparatūros, nes už jų saugumą vadovai
neatsako.

SU TAISYKLĖMIS SUSIPAŽINAU:
______________________________________________________________________________
(stovyklautojo parašas, vardas, pavardė)
________________________________________________________________________________
(tėvų parašas, vardas, pavardė, namų adresas ir tėvelių telefonų Nr.)

