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STOVYKLAUTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

1. Klausyti stovyklos vadovo ir grupės vadovo bei kitų stovyklos darbuotojų. 

2. Tausoti stovyklos turtą, atlyginti padarytą materialinę žalą, jei tai įvyko dėl stovyklautojo 

kaltės. 

3. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės (nevėluoti). 

4. Visuose renginiuose laikytis savisaugos reikalavimų. 

5. Susirgus ar susižeidus, nedelsiant pranešti stovyklos grupės vadovui. 

6. Stovykloje laikytis drausmės bei vadovų nurodymų. 

7. Laikytis higienos reikalavimų. 

8. Pagarbiai elgtis su stovyklos darbuotojais, bendraamžiais, ypač mažesniais ir silpnesniais 

už save.  

 

II SKYRIUS 

TVARKOS REIKALAVIMAI VALGYKLOJE 

 

9. Stovyklautojai valgo visi kartu. 

10. Pavalgę sutvarko savo stalą ir suneša į tam skirtą vietą nešvarius indus. 

11. Negalima išnešti indų bei įrankių iš valgyklos.  

12. Nešiukšlinti. 

 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI SPORTO SALĖJE 

 

13. Stovyklautojas sporto salėje privalo laikytis grupės vadovo nurodytų saugos reikalavimų. 

14. Pranešti grupės vadovui apie netvarkingą inventorių žaidimo vietoje ar kitur, kuris bus 

naudojamas stovyklos metu. 

15. Dalyvaujant bendruose stovyklos užsiėmimuose draudžiama stovėti salės praėjime, ant 

laiptų, prie krepšinio stovų, mėtyti bet kokius daiktus, kuriais galima sužeisti kitus stovyklautojus, 

laipioti per kėdes, suolus, šiukšlinti, gadinti stovyklos inventorių. 

16. Pasibaigus sporto užsiėmimui patalpos turi būti paliktos tvarkingos (surinktas 

inventorius, vandens bei kitų gaivinančių gėrimų tara, asmeniniai daiktai ir kita). 

17. Sporto salėje vilkėti sportinę aprangą, avėti švarią sportinę avalynę.  

  

IV SKYRIUS 

STOVYKLOS DALYVIŲ ELGESYS EKSKURSIJOSE 

 

18. Be grupės vadovo leidimo draudžiama atsiskirti nuo grupės dalyvių arba atsilikti nuo 

grupės. 

19. Einant reikia vengti ėjimo prieš judėjimą. 



20. Einant reikia atsižvelgti į šaligatvio plotį. Siauru šaligatviu greta gali eiti tik du arba 

vienas asmuo. Sutiktuosius reikia praleisti. Paprastai tai daro jaunesnis amžiumi. 

21. Vykstant į ekskursiją transporto priemonėmis, laikytis transporto priemonių taisyklių: 

draudžiama iškišti rankas, persisverti pro važiuojančios transporto priemonės langą, važiuojant, 

atidarinėti duris, išlipus iš transporto priemonės iškart bėgti per gatvę ir kt. 

22. Jeigu stovyklautojas (-ai) atsiskyrė nuo grupės ir pasiklydo, esant galimybei, pirmiausia 

privalo susisiekti su grupės vadovu (paskambinti telefonu). Jei tokios galimybės nėra, stovyklautojas 

(-ai) privalo laukti toje vietoje, kur atsiskyrė nuo grupės, nebandyti pačiam (-iems) susirasti grupę. 

23. Jeigu stovyklautojas (-ai) tiksliai žino grupės buvimo adresą, galima kreiptis į policijos 

pareigūnus, kad padėtų pasiekti grupės buvimo vietą. 

 

V SKYRIUS 

DRAUDŽIAMA 

 

24. Savavališkai pasišalinti iš stovyklos teritorijos. 

25. Vartoti / platinti alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines medžiagas, energetinius 

gėrimus, rūkyti. 

26. Naudoti psichologinį bei fizinį smurtą prieš kitus. 

27. Ne pagal paskirtį naudoti elektros prietaisus, liesti laidus. 

28. Turėti daiktų, keliančių grėsmę gyvybei. 

29. Žaisti azartinius žaidimus. 

30. Laipioti po medžius, mėtytis akmenimis, barstytis smėliu, šokinėti nuo paaukštinimų. 

31. Šiukšlinti. 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Už mobiliųjų telefonų ar kitų brangių daiktų saugumą stovyklos darbuotojai neatsako. 

33. Už vaikų padarytą žalą atsako jų tėvai arba globėjai. 

34. Už grubų elgesio taisyklių pažeidimą poilsiautojai šalinami iš stovyklos, apie tai 

pranešama tėvams, globėjams, pinigai už kelialapį negrąžinami. 

 

 


