
1. Mano vardas Pavardė 
2. Man yra metų 
3. Šalis, miestas, kuriame aš gyvenu

4. Mano mobilusis telefonas

5. Mano elektroninio pašto adresas
6. Moku (mokausi) šias užsienio

kalbas
7. Lankau šią mokyklą
8. Man patinka (pomėgiai,

sugebėjimai, kuo domiuosi)
9. Lankau šiuos būrelius
10. Stovykloje norėčiau tokios

kūrybinės veiklos:
11. Kelintą kartą važiuoju į Atgają?

Kodėl pasirinkau šią stovyklą?
12. Kambaryje norėčiau gyventi su: (nurodyk tik vieną draugą (-ę)

Į prašymą galėsime atsižvelgti tik tuo atveju, jei anketą pristatysi iki stovyklos
likus ne mažiau nei 10 dienų

13. Patvirtinu, kad:
• Į stovyklą vykstu savo noru, niekieno neverčiamas
• Dalyvausiu visoje stovyklos programoje
• Neturėsiu el. prietaisų (kompiuterio, planšetės ar kt.), kurie galėtų trukdyti buvimui stovykloje
• Suprantu, kad už svaigiųjų ar tabako medžiagų turėjimą / vartojimą, agresyvų elgesį, išėjimą iš

teritorijos ribų būčiau pašalintas iš stovyklos negrąžinant įmokos už kelialapį

14. Pažymėk, kurioje pamainoje stovyklausi:

SMARLIŪNUOSE (Lazdijų raj., Smarliūnų 
km.): 

ZELVOJE (netoli Vievio, prie Zelvos ežero): 

 Birželio 23–liepos 2 Kūrybos tyrinėjimai 

 Liepos 4–13 Lipk iš formos! 

 Liepos 15–24 O kada laikas eiti, eik 

 Liepos 26–rugpjūčio 4 cooltūrizmas 

 Rugpjūčio 6–15 Gediminas ŠAUKIA! 

 Rugpjūčio 17–26 Iki kaulų smegenų 

 Liepos 17–26 Aštujisjimesjūsjiejos 

 Liepos 28–rugpjūčio 6 Laisvės kelias. 100 

 Rugpjūčio 8–17 Tuk tuk: Nida 

 Rugpjūčio 19–28 Vieni niekai, gyvenime visaip atsitinka! 

„AUKSINĖJE GIRIOJE“ (Molėtų raj.): 

 Rugpjūčio 6–15 Laikas įsijungti 

LABDAROS FONDAS „VIENYBĖ“  
VAIKŲ ŠVIETIMO IR KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO STOVYKLA „LIETUVOS ATGAJA 2020” 

DALYVIO ANKETA  

Labas! Labai laukiame Tavęs Atgajoje. Būsimi tavo stovyklos vadovai nekantrauja susipažinti artimiau, todėl 
prašome, kad parašytum apie save. Ačiū! 


	pavardė: 
	amžius: 
	vardas: 
	telefono nr: 
	šalis, miestas: 
	užsienio kalbos: 
	mokykla: 
	patinka: 
	būreliai: 
	kūrybinė veikla: 
	kodėl atgaja: 
	el paštas: 
	su kuo gyventi: 
	1: Off
	2: Off
	4: Off
	3: Off
	S2: Off
	S3: Off
	S4: Off
	S5: Off
	S6: Off
	Z1: Off
	Z2: Off
	S1: Off
	Z4: Off
	Z3: Off
	A: Off


