
STOVYKLAVIETĖS TAISYKLĖS

Apsistodami mūsų stovyklavietėje Jūs sutinkate laikytis šių taisyklių (dėmesio – jeigu sulaužysite šiuos 

įsipareigojimus galite būti paprašyti išvykti): 

   Visi stovyklautojai privalo būti 18-os ar vyresni ir tureti galiojantį asmens tapatybės dokumentą (arba turi buti 

lydimi vieno iš tėvų ar globėjų). Jokių išimčių.

   Atvykti į mūsų stovyklavietėje galite nuo 15.00 iki 19.00, išvykti prašome iki vidurdienio. (Jeigu planuojate 

atvykti/išvykti ankščiau/vėliau prašome informuoti darbuotoją arba skambinti šiuo telefonu +37061163875.)

   SAUGUMAS – mūsų stovyklavietė aptverta tvora, vartus vakare stovyklautojų prašome uždaryti. Stovyklavietės 

darbuotojai neatsako už Jūsų pamestus ar dingusius daiktus. Mes rekomenduojame neatsivežti nieko vertingo. 

Brangiausius daiktus laikykite užrakintame automobilyje, nepalikite jų palapinėse.

   TRIUKŠMAS – Įsitikinkite, kad Jūsų elektronikos prietaisų (kolonėlių, radijo, televizoriaus) skleidžiamas garsas 

netrukdo kitiems stovyklautojams, pasistenkite, kad šie veiktų kuo tyliau. Gerbkite tylos ir ramybės valandas. Nuo 23.00

iki 7.00 jokio triukšmo ar ryškių šviesų.

   ASMENINĖ ERDVĖ – gerbkite kitų stovyklautojų erdvę bei asmeninę nuosavybę. Visuomet apeikite ratu kitų 

stovyklautojų stovyklavietes.

   UGNIS – jokių atvirų laužų! Naudokite kepsnines ir tik jų naudojimui numatytose vietose. Nepalikite ugnies be 

priežiūros ir visuomet ja užgesinkite. Prieš pasitraukdami nuo kepsinės įsitikinkite, kad anglys ir pelenai yra atvėsę.

   TVARKA IR ŠVARA – prašome išsivežti viską, ką atsivežėte. Nešiukšlinkite. Mes rūšiuojame atliekas, todėl 

skatiname Jus elgtis taip pat (šiukšliadėžes rasite prie tualeto). Pasinaudojus tualetu/praustuve įsitikinkite, kad 

nepalikote netvarkos.

   JEIGU STOVYKLAUJATE SU VAIKAIS nepalikite jų be priežiūros. Įsitikinkite, kad jų žaidimas netrukdo kitiems 

stovyklautojams. Jūs privalote nuolat žinoti kur yra Jūsų vaikai ir ką jie daro.

   AUGINTINIAI – vedžiokite augintinius pririštus pavadėliu, nepalikite jų be priežiūros.Surinkite savo augintinių išmatas.

   VISKAM SAVA VIETA – jeigu pernešėt iškylų stalą ar kitus baldus/daiktus į kitą vietą prašome juos grąžinti atgal, t.y. 

ten, kur juos radote.

 TRYS NE!

Nepalikite vaikų be priežiūros.

Nedeginkite atvirų laužų (taip pat jokių žvakių, fejerverkų ar kiniškų žibintų).

Nekaskite duobių.

SVARBI INFORMACIJA

   Prireikus medicininės pagalbos (taip pat norėdami iškviesti gaisrinę ar policiją) skambinkite 112. 

Mūsų adresas – Placio 37A, Karklės kaimas, Klaipėdos rajonas


