LABDAROS FONDAS „VIENYBĖ“
VAIKŲ ŠVIETIMO IR KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO STOVYKLA „LIETUVOS ATGAJA 2020”
TĖVŲ SUTIKIMO RAŠTAS
Mieli Tėveliai,
džiaugiamės, kad Jūsų sūnus / duktė nori dalyvauti mūsų stovykloje. Rengiame šią stovyklą jau dvidešimt aštuonerius metus,
turime patirties ir tikime, kad čia atsiskleis Jūsų vaiko unikalumas, jis / ji atras save aktyvioje kūrybinėje ir švietėjiškoje
programoje, susiras naujų draugų, įgis savarankiško gyvenimo įgūdžių, giliau pažins teatro, kūrybos pasaulį, lietuvių istoriją,
kultūrą, mitologiją, ugdys asmenines, socialines, kūrybines kompetencijas. Tikime, kad stovyklavimas „Lietuvos atgajoje“ Jūsų
vaikui taps įsimintina unikalia vasaros patirtimi ir kitais metais norėsite ir vėl sugrįžti!
Prašome užpildyti šį TĖVŲ SUTIKIMO raštą.
Su pagarba,
Labdaros fondo „Vienybė“ direktorė
VšĮ Švietimo ir kultūros centro „Jaunimas vaikams“ direktorė
1.

Dalyvio vardas:

2.

Gimimo data (metai/mėnuo/diena)

3.

Gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis (tėvų)
telefono numeris

4.

Kontaktinis elektroninio pašto adresas (tėvų)

5.

Giminių Lietuvoje (jei tėvai gyvena ne Lietuvoje) telefonai

6.

Ar Jūsų vaikas turi sveikatos problemų, apie kurias turėtų žinoti
stovyklos medikas? Kokių?

7.

Ar jūsų vaikas į stovyklą atsiveža medikamentų? Jei
taip, kokių?

8.

Ar Jūsų vaikas alergiškas arba turi spec. mitybos
poreikių? Kokių?
Kurioje pamainoje Jūsų vaikas stovyklaus? (pažymėkite)

9.

SMARLIŪNUOSE (Lazdijų raj., Smarliūnų km.):

Aušra Lasauskaitė
Ieva Stogevičiūtė-Noreikienė
Pavardė:

ZELVOJE (netoli Vievio, prie Zelvos ežero):

Birželio 23–liepos 2 Kūrybos tyrinėjimai

Liepos 17–26 Aštujisjimesjūsjiejos

Liepos 4–13 Lipk iš formos!

Liepos 28–rugpjūčio 6 Laisvės kelias. 100

Liepos 15–24 O kada laikas eiti, eik

Rugpjūčio 8–17 Tuk tuk: Nida

Liepos 26–rugpjūčio 4 cooltūrizmas
Rugpjūčio 6–15 Gediminas ŠAUKIA!
Rugpjūčio 17–26 Iki kaulų smegenų

Rugpjūčio 19–28 Vieni niekai, gyvenime visaip atsitinka!
„AUKSINĖJE GIRIOJE“ (Molėtų raj.):
Rugpjūčio 6–15 Laikas įsijungti

„Lietuvos atgaja“ – ne pelno siekiantis projektas, neturintis jokio pastovaus finansavimo šaltinio, tačiau
gyvybingas, nes reikalingas ir patrauklus vaikams, vadovams-savanoriams bei vertinamas tėvų. Būsime labai
dėkingi už bet kokią Jūsų pagalbą stovyklai: priemones kūrybinei saviraiškai (siūlai, aksesuarai, garderobas,
medžiagos, popierius ar kt.), 1,2 proc. GPM skyrimą.

Mes sutinkame, kad mūsų sūnus/dukra dalyvautų vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo
stovykloje „Lietuvos atgaja 2020“ ir manome, kad jis / ji yra pakankamai savarankiškas / savarankiška
ir tiek fiziškai, tiek psichologiškai pajėgus / pajėgi dalyvauti stovyklos programoje. Pasitikėdami savo
sūnumi / dukra ir stovyklos rengėjais, stengsimės netrukdyti pilnai įgyvendinti stovyklos programą, t. y.
stovyklos metu be rimtos priežasties nelankyti savo vaikų, o apie apsilankymą iš anksto (bent 12 val.
prieš) informuoti stovyklos viršaitį, taip pat be rimtos priežasties kitu nei sutartas laikas neskambinti
vaikams, o prireikus su vaiku susisiekti per vaikų grupės (šeimynos) vadovus ar stovyklos viršaitį.
Šiuo raštu užtikriname, kad mūsų sūnus / dukra dalyvaus stovykloje „Lietuvos atgaja 2020“.
Negalint dalyvauti, pažadame nedelsiant apie tai informuoti stovyklos organizatorius.

Stovyklautojo atstovas (vardas, pavardė)

