
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 el. paštu info@latgaja.lt
atsiųsi iki stovyklos likus ne mažiau nei 7 dienoms

13. Patvirtinu, kad:
• Į stovyklą vykstu savo noru, niekieno neverčiamas
• Dalyvausiu visoje stovyklos programoje
• Perskaičiau ir sutinku su stovyklos taisyklėmis (Priedas Nr. 1)
• 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.): 
 Birželio 26–5 liepos Už devynių kalnų 

Liepos 7–16 Menas(,) modernus(,) menas(,) 
modernesnis 

 Liepos 18–27 Čia nėra gravitacijos  
Liepos 29–7 rugpjūčio Kur dingo scena?  
Rugpjūčio 9–18 Kiek žvaigždžių – tiek 
kelių  Rugpjūčio 20–29 Tu man visados 
primink 

ZELVOJE (netoli Vievio, prie Zelvos ežero): 
 Liepos 17–26 Galerija „Išsirėmink“ 
 Liepos 28–rugpjūčio 6 Atbulom 
 Rugpjūčio 8–17 Kas, jei ne Tu? 
 Rugpjūčio 19–28 Sąmonės prailgintuvas 

„SKAUTŲ SLĖNYJE“ (Ukmergės raj.): 

 Liepos 1–10 Kita veidrodžio pusė 
 Liepos 12–21 „Kino vasara“ 
 Liepos 23–rugpjūčio 1 Miesto‘rama 
 Rugpjūčio 3–12 Žmogus prieš ragus 

LABDAROS FONDAS „VIENYBĖ“  
VAIKŲ ŠVIETIMO IR KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO STOVYKLA „LIETUVOS ATGAJA 2022” 

DALYVIO ANKETA  

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

mailto:info@latgaja.lt


STOVYKLOS  TAISYKLĖS    Priedas Nr. 1 

STOVYKLOS DALYVIO (VAIKO) ĮSIPAREIGOJIMAI 

1. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės ir stovyklos tvarkos.
2. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų.
3. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems.
4. Atlyginti stovyklos metu stovyklos organizatoriui ar / ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą.
5. Į stovyklą nesivežti elektroninių aparatų (kompiuterių, planšečių ir pan.), išskyrus tuos atvejus, jei šie prietaisai

reikalingi programai. Atsivežti elektroniniai aparatai (taip pat ir mobilieji telefonai) stovykloje atiduodami
saugojimui, grąžinami pagal poreikį programos metu arba pasibaigus stovyklavimo laikui.

6. Nesivežti greitai gendančio ar nesveiko maisto (dešrų, traškučių, gazuotų gėrimų, užpilamų sriubų, kavos ir t.t.).
7. Stovyklos metu nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų.
8. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo.
9. Nesimaudyti ežere be stovyklos vadovų leidimo ir priežiūros.
10. Vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį iš stovyklos jai nepasibaigus, jei dalyvis nesilaikys šiose taisyklėse nurodytų 7–9

punktų reikalavimų. Tokiu atveju mokestis už kelialapį negrąžinamas.
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