
„Aktyvus stovyklavimas“
KVIEČIA

 Į VAIKŲ IR JAUNIMO BURLENČIŲ STOVYKLĄ
BURLENČIŲ STOVYKLA:
Stovyklos trukmė: 7 dienos.
Stovyklautojų amžius: 10 – 18m.
Stovyklos kaina: 350 eurų.
Stovyklautojų grupė: 8 –  12 vaikų.        

Stovyklos pamainos: 
I. 2017.06.25 – 2017.07.01 
II. 2017.07.30 – 2017.08.05 
III. 2017.08.06 –2017.08.12
IV. 2017.08.13 – 2017.08.19
   „Aktyvus stovyklavimas“ kviečia vaikus ir jaunimą gaudyti vėją - išbandyti plaukioti burlentėmis, pažinti buriuotojų aplinką, susipažinti 
su geriausiais buriuotojais Lietuvoje. Tik įspėjam, kad būtumėte atsargūs! Kartą išbandę, norėsite dar ir dar....
 Laisvalaikiu vaikų ir jaunimo laukia  įvairių rungčių varžybos -  tinklinio, kvadrato, lauko futbolo. Teks išbandyti vandenlenčių sportą – 
su lenta slysti vandens paviršiumi. Taip pat vyks ir „Protų mūšis“, žygiai. Vakarais – laužas, filmai, nuotraukų peržiūra,  dienos aptarimai. 
Pagrindinis mūsų tikslas -  leisti laiką aktyviai. Jūsų laukia pažintis su naujais draugais, entuziastingi stovyklos vadovai ir patyrę instrukto-
riai, buriuotojai bei begalė puikių emocijų, kurių nepamiršite niekada.
   Stovykla įsikūrusi puikioje kaimo turizmo sodyboje „Pamario burė“, Klaipėdos apskritis, Svencelės kaime netoli Kuršių marių kranto. Už 
4 km nuo sodybos yra Drevernos uostas, už 16 km nuo - Mingės uostas, netoliese Ventės ragas, buriavimo centras „Svencelė“, Surfhouse. 
Vieta unikali savo kerinčia gamta ir ramybe. Čia negali likti abejingas mus supančiai gamtai, bei siūlomoms pramogoms. Sodybos kieme 
yra žaidimo aikštelės, grilis, tvenkinys su sala.  Turime erdvų valgomąjį kambarį bei salę susibūrimams blogu oru.

STOVYKLOS PROGRAMA

• Susipažinimas. Instruktažas kaip elgtis stovyklaujant. 
Supažindinimas su stovyklos tvarkos taisyklėmis, buriavimo 
taisyklėmis;
• Burlenčių teorijos ir praktikos pamokos;
• Vandenlenčių teorijos ir praktikos pamokos; 
• Įgytų teorijos ir praktikos žinių užtvirtinimas; 
• Prizai;
• Foto ir video medžiagos peržiūra, analizė, rezultatų aptarimas, 
patarimai ir rekomendacijos;
• Kiti papildomi užsiėmimai, žaidimai, konkursai, rungtys, 
varžybos;
• Daug puikių įspūdžių, žinių, naujų draugų ir šypsenų veidu-
ose!

 DIENOTVARKĖ 
• 8.30 – keliamės.
• 9.00 – mankšta.
• 9.30 – pusryčiai.
• 10.15 – dienos aptarimas, pokalbis su vadovais, instruktažas prieš 
buriavimo pamokas.
• 11.00 – užsiėmimai vandenyje. 
• 14.00 – pietūs.
• 15. 00  – užsiėmimai vandenyje.
• 18. 00 – vakarienė.
• 19.00 – kambarių tvarkymasis.
• Vakaro programa – pasirinktinai pagal oro sąlygas: įvairių rungčių 
varžybos -  tinklinio, kvadrato, lauko futbolo, „Protų mūšis“, žygis, 
orientacinės varžybos, vakaronės prie laužo, filmas, dienos įvykių 
aptarimas. 
• 22.00 – pasiruošimas miegui.
• 22.30 – ramus miegas. 

Į STOVYKLOS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

•  Apgyvendinimas;
• Maitinimas 4 kartus per dieną;
• Stovyklos programa;
• Buriavimo ir vandenlenčių pamokos;
• Visa  reikalinga įranga (burlentės, burės, trapecijos, gelbėjimo 
liemenės);
• Instruktorių paslaugos;
• Hidrokostiumai (neturintiems savo);
• Vandens bateliai (neturintiems savo);
• Stovyklautojo sveikatos draudimas nuo nelamingų atsitikimų;
• Nuotraukos;
• Diplomai, prizai.

APGYVENDINIMAS

Klaipėdos apskritis, Svencelės kaimas, so-
dyba – „Pamario burė“. Stovyklautojai ap-
gyvendinami name su visais patogumais: 
https://www.facebook.com/pamariobure

PASTABOS

• Stovyklautojams būtina turėti medicinos pažymą (forma 027-1a).
• Vaikų atvežimu į stovyklą rūpinasi patys tėveliai ar globėjai.

PAPILDOMA INFORMACIJA: 

• Svetainė:  www.aktyvusstovyklavimas.lt.
• Sekite mus: www.facebook.com – Aktyvus stovyklavimas                                                   
(https://www.facebook.com/aktyvusstovyklavimas).

Daugiau informacijos ir kelialapių teiraukitės: 
El. paštas: info@aktyvusstovyklavimas.lt ; Tel. +37068500933.


