STOVYKLOS PROGRAMOJE:
Girdėsime tiesas apie draugystę vienas su
kitu ir su Dievu. Mokysimės draugauti:)
●
Giedosime giesmeles, žaisime ir sportuosime,
varžysimės, dalyvausime hobio būreliuose,
valgysime, maudysimės, kalbėsimės ir
bendrausime, sėdėsime prie laužo, žaisime
orientacinį žaidimą, galbūt eisime į naktinį
žygį! Ir dar daug siurprizų...
Nuotykiuose vaikus palydės brandūs vadovai.
Dienotvarkėje: Keliamės + mankšta +pusryčiai
09:00 Rami valandėlė su vadovais
Rytinė tema
Hobio grupelės
Maudynės
12:30 Pietūs + Poilsis
Didysis dienos žaidimas
Vakarienė
Vakaro tema prie laužo
22:00 Miegam :)
Vaikai bus maitinami 5 kartus per dieną.
Kad būtų smagu ir saugu, laikysimės
STOVYKLOS TAISYKLIŲ:
●

●
●
●
●
●
●

Aktyviai dalyvauti stovyklos programoje.
Gerbti ir draugiškai bendrauti su kitais.
Klausyti vadovų.
Neišeiti už stovyklos ribų be vadovo.
Laikytis tvarkaraščio.
Būti linksmam 
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Ką būtina pasiimti?
Šiltų rūbų, keletą avalynės komplektų.
Kepurę, apsauginį kremą nuo saulės ir uodų
●
Patalynės komplektą (paklodę ir užvalkalus)
●
Drabužių, avalynės įvairiai veiklai ir skirtingam orui
(ypač lėtingam ir drėgnam)
●
Higienos reikmenis
●
Maudymosi kostiumą
●
Sveikatos pažymą (forma 079/a).
Namuose palik:
●
Pinigus
●
Maistą (ypač saulėgražas ir kramtomą gumą)
●
Vertingus daiktus (ausinukus, mobilų ir pan.)
●
Blogą nuotaiką
●
●

Registracija:
LKB bažnyčiose per stovyklų atstovus arba
Irena Budvytienė i.budvytiene@gmail.com +37065640764
Modestas Gaubas modestas@lkb.lt+37067603336
Apmokėjimas grynais arba pavedimu. Kaina iki liepos 1d.
120 eurų. Po liepos 1d. 130 eurų. Vietų skaičius ribotas.
Laisvųjų Krikščioniu Bažnyčia. Įmonės kodas: 192108865
Sąsk. nr. LT40 7300 0100 8358 5400 Swedbank
Įmokos pavadinimas: “Vaikų stovyklai už (dalyvio) vardas
pavardė ir amžius ”
Stovyklos metu esant poreikiui su savo vaiku tėvai gali
susisiekti per stovyklos direktorių Modestą Gaubą,
tel. +37067603336
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