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STACIONARIOS VAIKŲ STOVYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 
1. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės ir stovyklos tvarkos.  

2. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų, stovyklos darbuotojų nurodymų.  

3. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems. Visuose renginiuose laikytis savisaugos reikalavimų. 

4. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo.  

5. Nesimaudyti be stovyklos vadovų leidimo bei priežiūros.  

6. Gyvenamose patalpose daiktus laikyti tvarkingai sudėtus specialiose spintelėse, lentynose, 

spintose.  

7. Kiekvienas vaikas naudojasi jam išduota (skirta) patalyne, tvarkingai pasikloja lovą.  

8. Gyvenamas patalpas valosi patys vaikai, bendros paskirties patalpas valo  stovyklos personalas.  

9. Gyvenamose patalpose laikytis švaros ir tvarkos, netriukšmauti.   

10. Viename kambaryje gyvenantys vaikai yra atsakingi už tvarką ir švarą bei jame esantį 

inventorių.   

11. Saugoti savo daiktus. Už stovyklautojo daiktų saugumą stovyklos darbuotojai neatsako.  

12. Veiklų metu paimtos naudojamos priemonės turi būti grąžinamos į vietą.  

13. Atlyginti stovyklai, organizatoriui ar/ir kitiems stovyklautojams už padarytą žalą.  

14. Stovyklautojai maitinami 4 kartus tik stovyklos tiekiamu šviežiu maistu. Pavalgius indus 

nusineša patys stovyklautojai.  

15. Stovykloje privaloma 1 val. popietinio poilsio.  

16. Stovyklavietėje vakaronės, diskotekos gali vykti tik iki 22 val.  

17. Laikytis asmens higienos reikalavimų.  

18. Miego metu (nuo 23 val. iki 8 val. ryto) stovykloje reikia laikytis tylos.  

19. Susirgus ar susižeidus vaikas  nedelsiant turi pranešti vadovui.  

20. Stovyklavimo metu:  

20.1. Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų;  

20.2. Nekurti laužų, nedeginti žolės;  

20.3. Nelaužyti medžių ir krūmų, neardyti samanų, skruzdėlynų;  

20.4. Nelukštenti saulėgrąžų;   

20.5. Nežaisti azartinių žaidimų;  

20.6. Nelaipioti po medžius, per langus, nešokinėti nuo paaukštinimų;  

20.7. Nerašinėti ant sienų ir baldų, ant sienų neklijuoti lipnia juosta;  

20.8. Nevartoti nepadorių ir užgauliojančių žodžių, nesityčioti, pagarbiai elgtis su kitais 

stovyklautojais ir stovyklos darbuotojais;  

20.9. Neimti atvežto maisto iš tėvų ar globėjų apie tai neperspėjus stovyklos koordinatoriaus.  

21. Stovykla turi teisę išsiųsti stovyklautoją iš stovyklos jai nepasibaigus, jei stovyklautojas 

nesilaikys šių taisyklių. Mokestis už kelialapį negrąžinamas.  

22. Stovyklautojo tėvai/globėjai privalo pasiimti vaiką iš stovyklos, jei jis išsiunčiamas pažeidus 

minėtas taisykles. 

23. Pasiimant laikinai stovyklautoją iš stovyklos (ar anksčiau išvykstant) būtina pateikti prašymą 

stovyklai. Stovyklautojo atstovas (pasiimantis vaiką) prisiima atsakomybę už stovyklautojo sveikatą ir 

saugumą. 

24. Tėvai/globėjai netrukdo stovyklos programai. Apie atvykimą informuoja stovyklą.   

25. Patartina neskambinti ir neprašyti stovyklautojo skambinti. Esant būtinumui susisiekti su 

stovyklos vadovais, administracija. Telefonai trukdo stovyklos programai, atitraukia stovyklautojų dėmesį ir 

neigiamai veikia jautresnius vaikus. 

 

––––––––––––––––––––––––– 


