
                                                                  

                                                
 
 
 
 
 

 „AKTYVUS STOVYKLAVIMAS“  SNIEGLENČIŲ IR SLIDŽIŲ STOVYKLOS 
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

Visi stovyklautojai visu stovyklos laikotarpiu, būdami stovyklos teritorijoje ir už jos privalo laikytis šių vidaus tvarkos 
taisyklių. Už taisyklių pažeidimą stovyklos dalyviai nedelsiant be atskiro įspėjimo šalinami iš stovyklos, apie tai 
pranešama tėvams/globėjams, pinigai už kelialapį negrąžinami  

1. Būti tolerantiškiems ir elgtis pagarbiai aplinkinių atžvilgiu. Tik taip turėsime geras sąlygas stovyklaujant 
pailsėti, plėtoti savo gabumus ir įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį. Laikytis etikos normų. 

2. Stovyklaujant laikytis drausmės. 
3. Teritorijoje ir patalpoje palaikyti švarą ir tvarką. 
4. Saugoti ir tausoti stovyklos, sodybos, Snow arenos ir kitų stovyklautojų turtą. 
5. Tausoti savo ir kitų stovyklautojų sveikatą. Nelaimingo atsitikimo atveju kuo skubiau informuoti stovyklos 

vadovus, instruktorius. 
6. Stovyklautojai atsako už tyčia ir piktybiškai sugadintą inventorių. 
7. Griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių: negalima naudoti degtukų ar kitų priemonių, kurios gali sukelti 

gaisrą. Pastebėjus liepsną ar dūmus, kuo skubiau pasišalinti iš patalpos ar esamos vietos, kur kilo gaisras, 
informuoti visus kitus esančius šalia gaisro ar patalpoje. Kuo skubiau informuoti vadovus.  Kviesti pagalbą, 
telefonu – 112.  

8. Griežtai draudžiama į stovyklos teritoriją atsivežti ir joje vartoti alkoholį, tabako gaminius, ar kitokias psichiką 
veikiančias bei žalojančias medžiagas. 

9. Griežtai draudžiama pirkti ir vartoti energetinius gėrimus bei traškučius. 
10. Griežtai draudžiama be stovyklos vadovo leidimo išvykti  už stovyklos teritorijos ribų. Tėveliai/ globėjai 

pasiimdami vaiką už stovyklos ribų, turi iš anksto raštiškai informuoti stovyklos vadovą.  
11. Griežtai draudžiama slidinėti be atitinkamų apsaugos priemonių, kurios yra rekomenduojamos „ Stovyklautojo 

atmintinėje“.  
12. Griežtai draudžiama slidinėti be šalmų. Slidinėjant, šalmai privalo būti užsegti.  
13. Jeigu esate nepatyręs snieglentininkas ar slidininkai, nebandykite kartoti triukų, kuriuos atlieka  labiau patyrę 

čiuožėjai – taip tik sukelsite nelaimingus atsitikimus sau ir kitiems.  
14. Klausytis instruktorių nurodymų, kaip saugiai čiuožti, kaip saugiai elgtis keliantis keltuvu.  
15. Rekomenduojame į Snow areną nesivežti mobiliųjų telefonų;  
16. Saugoti slidinėjimo bilietą visos stovyklos metu. Jai pasibaigus grąžinti vadovams.  
17. Prieš čiuožiant įsitikinti, kad slidžių ar snieglenčių batai būtų gerai užsekti.  
18. Ramybės metu (miego metu) netrukdyti kitiems stovyklautojams. Išjungti mobiliuosius telefonus.  
19. Pasimetus nuo grupės, kreiptis į pareigūnus. Esant galimybei skambinti stovyklos organizatorei telefonu: 

868500933. 
20. Žygio metu stovyklautojas privalo neatsilikti nuo dalyvių, o jeigu turi sunkumų, apie tai nedelsiant informuoti 

stovyklos organizatorių, vadovus ir (ar) instruktorius.  
21. Laikytis stovyklos programos, dalyvauti stovyklos veiklose, vykdyti stovyklos organizatoriaus, vadovų ir 

instruktorių nurodymus. 
22. Važiuojant automobiliu užsisegti saugos diržus.  
23. Stovyklautojas turi įsitikinti savo naudojamo inventoriaus technine būkle. Jeigu stovyklautojui kyla abejonių 

arba nėra informacijos dėl savo inventoriaus techninės būklės, jis privalo kreiptis konsultacijos į stovyklos 
organizatorių, vadovą ir (ar) instruktorių.  

24. Visi stovyklautojai turi būti atsargūs ir dėmesingi ir nesukelti grėsmės sau ir kitiems Stovyklautojams. 
25. Susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis, nedelsiant pranešti Stovyklos organizatoriui, stovyklos vadovui, 

stovyklos instruktoriui jeigu  kuri nors taisyklė yra neaiški, griežtai šių taisyklių laikytis. 
26. Kiekvienas stovyklautojas turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, 

neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. 
 

 
 



Snow Arena taisyklės ir nuostatai 
 
Lankytojai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei nuostatais. Tinkamas elgesys ir pagarba kitiems lankytojams bei 
personalui turi būti rodoma visada. Nepriimtinas elgesys nebus toleruojamas ir lankytojas bus pašalintas iš Snow Arena 
komplekso. Tokiu atveju pinigai už apmokėtas paslaugas nebus grąžinami, personalo sprendimas yra neginčijamas.  

1. Kiekvienas lankytojas, įsigijęs Snow Arena bilietą, sutinka su šiomis taisyklėmis bei nuostatais ir prisiima 
įsipareigojimus jų laikytis. Už pasekmes, kilusias dėl šių taisyklių nesilaikymo, Snow Arena personalas 
neatsako.  

2. Lankytojai, nesilaikantys šių taisyklių, gali būti Snow Arena personalo pašalinti iš slidinėjimo zonos arba iš 
komplekso. Tokiu atveju pinigai už apmokėtas paslaugas nėra grąžinami, personalo sprendimas yra 
neginčijamas.  

3. Minimalūs įgūdžiai ir žinios, kurie reikalingi naudojantis slidinėjimo trasomis yra:  
3.1. saugiai stabdyti;  
3.2. kontroliuoti greitį;  
3.3. sugebėti pasukti;  
3.4. mokėti naudotis keltuvais.  
4. Snow Arena personalas pasilieka teisę paprašyti išeiti iš pagrindinės slidinėjimo trasos, jeigu lankytojas nemoka 

atlikti šių veiksmų. Jeigu lankytojas yra apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų, jis taip pat bus paprašytas išeiti iš 
Snow Arena, tokiu atveju sumokėti pinigai nebus grąžinami.   

5. Įeiti į slidinėjimo trasas ir snieglenčių parką gali tik lankytojai įsigiję slidinėjimo bilietą. Įsigytą bilietą Snow 
Arena lankytojas privalo saugoti iki slidinėjimo seanso pabaigos, o pareikalavus turi bilietą pateikti Snow Arena 
personalui.  

6. Įėjimas į šaltas patalpas bei naudojimasis keltuvais yra pačių lankytojų atsakomybė bei rizika. Snow Arena 
savininkai, vadovai bei personalas neatsako už kūno sužalojimus, kito asmens sužalojimą, žalas asmeninei 
įrangai, aprangai ir pamestus ar pavogtus daiktus. Lankytojai privalo patys atsakingai įvertinti savo sugebėjimus 
bei elgtis tinkamai, prižiūrėti asmeninius daiktus, juos palikti drabužinėje esančiose rakinamose spintelėse.  

7. Lankytojai, turintys sveikatos sutrikimų, turi pasikonsultuoti su savo gydytoju ar apsilankymas Snow Arena 
komplekse nepakenks jų sveikatai. Kitu atveju apsilankymas Snow Arena yra tik jų pačių rizika, dėl sveikatos 
sutrikimų Snow Arena personalas neprisiima atsakomybės.  

8. Lankytojai privalo atlyginti Snow Arena turtui padarytą žalą pagal nustatytus Snow Arena įkainius. Lankytojai 
privalo atlyginti kito asmens turtui bei kitam lankytojui padarytą žalą LR įstatymuose nustatyta tvarka.  

9. Snow Arena pagrindinėje trasoje įrengti septyni specialiais ženklais pažymėti SOS telefonai, kuriais lankytojai 
gali išsikviesti pagalbą trasoje įvykus nelaimingam įvykiui.  

10. Snow Arena administracija pasilieka teisę nustatyti keltuvų darbo laiką pagal lankytojų srautus.  
11. Gerbkite kitus Snow Arena lankytojus. Slidininkas ar snieglentininkas privalo elgtis taip, kad nesukeltų 

pavojaus ar nepakenktų kitiems.  
12. Kontroliuokite greitį. Slidininkas ar snieglentininkas privalo pasirinkti tinkamą greitį ir manevrus, įvertindamas 

savo asmeninius gebėjimus ir eismo trasose intensyvumą.  
13. Tvarkingai lenkite čiuožiančius žemiau. Slidininkas ar snieglentininkas artėjantis iš nugaros privalo pasirinkti 

tokią kryptį bei manevrą, kad nesukeltų pavojaus slidininkui ar snieglentininkui esančiam priešakyje.  
14. Lenkdami palikite pakankamai erdvės manevrui. Slidininkas ar snieglentininkas turi aplenkti kitą slidininką 

ar snieglentininką aukščiau ar žemiau iš kairės ar dešinės, numatydamas, kad jis paliks pakankamai erdvės 
aplenktam slidininkui ar snieglentininkui, nedarydamas jokių tyčinių ar nesąmoningų manevrų.  

15. Visada apsižvalgykite prieš įeidami į trasas bei pradėdami čiuožti. Slidininkas ar snieglentininkas čiuožti 
pradeda pažymėta trasa. Po sustojimo ar lipimo į viršų įkalne ir pradėdamas vėl čiuožti, jis privalo apsidairyti ir 
įvertinti, ar gali čiuožti nesukeldamas pavojaus sau ir kitiems.  

16. Sustokite tik atviroje bei gerai matomoje vietoje, geriausia – trasos krašte. Slidininkas ar snieglentininkas 
privalo išvengti sustojimo greitoje nusileidimo trasos dalyje, siauroje vietoje ar kur ribotas matomumas, nebent 
tai neabejotinai būtina. Slidininkas ar snieglentininkas, nukritęs tokioje vietoje, privalo pasišalinti iš trasos kaip 
įmanoma skubiau.  

17. Kopimas į trasos viršų. Nusprendęs į trasos viršų kopti pėsčiomis, slidininkas ar snieglentininkas privalo 
laikytis trasos šone, netrukdyti žemyn besileidžiantiems lankytojams.  

18. Laikykitės ženklų nurodymų. Slidininkas ar snieglentininkas privalo atsižvelgti į visas iškabas ir ženklinimus 
esančius nusileidimo trasose.  

19. Nelaimingi atsitikimai. Nelaimingo atsitikimo atveju, visi galintys privalo padėti, liudininkai privalo suteikti 
visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams.  

20. Tapatybės nustatymas nelaimingo atsitikimo atveju. Kiekvienas slidininkas, snieglentininkas bei įvykio 
liudininkas ar už įvykį atsakingas asmuo privalo aptarnaujančiam personalui bei gydytojams pateikti asmeninę 
informaciją, reikalingą nelaimingo atsitikimo dokumentacijai.  

21. Snow Arena lankytojams draudžiama:  



21.1. Slidinėti be šalmų.  
21.2. Pagrindine trasa slidėmis ar snieglente leistis tiesia trajektorija išvystant didelį greitį.  
21.3. Lankytis Snow Arena komplekse apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų toksinių medžiagų.  
21.4. Įsinešti bet kokius ginklus, degias, sprogstamas (įskaitant fejerverkus), nuodingas, toksiškai kenksmingas 

medžiagas, stiklo gaminius bei dujų balionus.  
21.5. Įeiti į kompleksą su dideliais krepšiais ir kitais daiktais, kurie yra didesni nei 50x50x40 cm. 
21.6.  Įeiti į kompleksą su nešvaria avalyne bei drabužiais, kurie gali ištepti kitų lankytojų drabužius, o taip pat ir 

patalpas bei įrangą.  
21.7. Iš Snow Arena komplekso išsinešti išsinuomotą aprangą ir inventorių.  
21.8. Atsinešti su savimi ir vartoti bet kokius alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus.  
21.9. Apgaulės būdu patekti pro turniketus ar eiti į tarnybines patalpas.  
21.10. Trikdyti lankytojų judėjimą, lipti ant turniketų bei vartelių, apšvietimo įrangos, keltuvų atramų bei kitų 

laikančiųjų konstrukcijų.  
21.11. Gadinti komplekso inventorių ir įrangą.  
21.12. Įvairiomis priemonėmis niokoti kelio dangą, išorės bei vidaus sienas ir kitus paviršius užrašais.  
21.13. Imtis veiksmų, žeidžiančių asmens orumą.  

 
SNOW PARKO TAISYKLĖS 

 
22. SNOW PARKO ELGESIO KODEKSAS: 
22.1. Prieš čiuoždami SNOW PARKE apžiūrėkite figūras ir įvertinkite savo patirtį bei sugebėjimus, pasirinkite 

figūras, ant kurių jausitės saugiai. 
22.2. SNOW PARKE jeigu pamatote pargriuvusį žmogų, įsitikinkite, kad jam viskas gerai, jeigu žmogus 

susižeidęs – duokite ženklą SNOW PARKO prižiūrėtojams arba keltuvo operatoriams. 
22.3. Jeigu esate nepatyręs snieglentininkas/slidininkas, nebandykite kartoti triukų, kuriuos atlieka  labiau patyrę 

čiuožėjai – taip tik sukelsite nelaimingus atsitikimus. 
22.4. Prieš pradėdami čiuožti SNOW PARKE, pakeldami ranką įspėkite kitus jame esančius ir savo  eilės 

laukiančius žmones. 
22.5. Kai nusprendžiate sustoti, ilsėtis ar laukti draugų, įsitikinkite, kad netrukdote kitiems SNOW  PARKE 

čiuožiantiems žmonėms. 
22.6. Jeigu vienu metu figūrą pasiekia du žmonės, pirmasis ja leidžiasi tas, kuris čiuožia pirmas,  antrasis privalo 

palaukti, kol prieš jį čiuožęs žmogus saugiai nusileis. 
22.7. Saugokitės neatidžių ir skersai jūsų kelio čiuožiančių žmonių. 
22.8. Jeigu netyčia nugriūnate, kuo skubiau atsikelkite, kadangi kiti  SNOW PARKO lankytojai  nematys, ar jūs 

atlaisvinote kelią nusileidimui. 
22.9. Būkite mandagūs. Nesielkite taip, kaip nenorėtumėte, kad būtų elgiamasi su jumis. 
22.10. Visada įvertinkite savo sugebėjimus, nes už savo saugumą atsakote tik jūs patys. 
22.11. Nesustokite blogai matomose vietose. 
22.12. Prieš įsiliedami į čiuožiančių būrį, apsižvalgykite ir užleiskite kelią čiuožimą pradėjusiems  SNOW PARK 

lankytojams. 
22.13. Įsitikinkite, kad mokate naudotis keltuvais. Nemokėjimas naudotis keltuvu sukels daug  problemų ir jums ir 

kitiems lankytojams. 
22.14. Niekada nepaleiskite savo snieglentės. Jeigu ją nusiimate, ant sniego pasidėkite apkaustais į  apačią. 
22.15. Gerbkite SNOW PARKO prižiūrėtojus ir klausykite jų nurodymų! 
23. SNOW PARKE DRAUDŽIAMA: 
23.1. Čiuožti be šalmų. 
23.2. SNOW PARKO lankytojams savarankiškai statyti ir keisti figūras, iš sniego formuoti kliūtis ir  panašiai. 
23.3. Ilsėtis ant/tarp SNOW PARKO figūrų. 
23.4. Čiuožti neblaiviame stovyje ar apsvaigus nuo narkotinių bei toksinių medžiagų. 
23.5. Įsinešti bet kokius ginklus, sprogmenis, pirotechniką, degias, toksines, nuodingas medžiagas,  aštrius daiktus, 

stiklinę tarą, dujų balionus. 
23.6. Gadinti SNOW PARKO inventorių. 
23.7. Lipti, čiuožti apsauginėmis tvorelėmis, pastato konstrukcijomis, sienomis, keltuvais ir kitais  paviršiais, 

neskirtais čiuožinėjimui. 
23.8. Lipti/šokti per apsaugines tvoreles. 
23.9. Įvairiomis priemonėmis piešti, raižyti ar kitaip gadinti SNOW PARKO figūras bei inventorių. 

 
23.10. Be SNOW ARENA administracijos sutikimo užsiimti bet kokia komercine veikla. 
23.11. Šiukšlinti bei palikti asmeninius daiktus be priežiūros tam neskirtose vietose. 
23.12. Imtis veiksmų, žeidžiančių asmens orumą. 



24. ORO PAGALVĖS TAISYKLĖS: 
24.1. Šokti ant ORO PAGALVĖS galima tik „Twin Tip“ tipo slidėmis bei snieglentėmis. 
24.2. Prieš šuolį įvertinkite savo galimybes  – ORO PAGALVĖ skirta profesionalioms  freestyle treniruotėms 

šuolių nuo tramplinų technikos tobulinimui, ji nėra skirta pradedantiesiems! 
24.3. Visada sulaukite ORO PAGALVĖS operatoriaus ženklo (pakelta ranka), kad galite startuoti. 
24.4. Startuokite tik nuo pažymėtos starto vietos. 
25. SNOW PARKAS yra neatsiejama SNOW ARENA dalis, dėl to jame galioja ir SNOW ARENA taisyklės. 
26. Lankytojai, nesilaikantys SNOW PARKO bei SNOW ARENA taisyklių, bus paprašyti išeiti  iš SNOW 

PARKO arba SNOW ARENOS, tokiu atveju pinigai nebus grąžinami, SNOW ARENA personalo sprendimas 
yra neginčijamas. 

 


