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„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, 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 vartoti alkoholį, tabako gaminius, ar kitokias psichiką veikiančias bei žalojančias 

medžiagas. 

9. Griežtai draudžiama pirkti ir vartoti energetinius gėrimus bei traškučius. 

10. Griežtai draudžiama slidinėti be atitinkamų apsaugos priemonių, kurios yra rekomenduojamos „ Stovyklautojo 

atmintinėje“.  

11. Griežtai draudžiama slidinėti be šalmų. Slidinėjant, šalmai privalo būti užsegti.  

12. Jeigu esate nepatyręs snieglentininkas ar slidininkai, nebandykite kartoti triukų, kuriuos atlieka  labiau patyrę 

čiuožėjai – taip tik sukelsite nelaimingus atsitikimus sau ir kitiems.  

13. Klausytis instruktorių nurodymų, kaip saugiai čiuožti, kaip saugiai elgtis keliantis keltuvu.  

14. Saugoti slidinėjimo bilietą visos stovyklos metu. Jai pasibaigus grąžinti vadovams.  

15. Prieš čiuožiant įsitikinti, kad slidžių ar snieglenčių batai būtų gerai užsekti.  

16. 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.  

17. Visi stovyklautojai turi būti atsargūs ir dėmesingi ir nesukelti grėsmės sau ir kitiems Stovyklautojams. 

18. Susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis, nedelsiant pranešti Stovyklos organizatoriui, stovyklos vadovui, 

stovyklos instruktoriui jeigu  kuri nors taisyklė yra neaiški, griežtai šių taisyklių laikytis. 

19. Kiekvienas stovyklautojas turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, 

neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. 
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