SPORTO IR LAISVALAIKIO STOVYKLOS „7 KARATĖ DIENOS PRIE JŪROS“ BENDRIEJI
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

5.
6.

Sporto ir laisvalaikio stovyklos „7 karatė dienos prie jūros“ (toliau – Stovykla) organizavimo
nuostatai nustato Stovyklos tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką, organizatorių ir
instruktorių teises, pareigas ir atsakomybes.
Stovyklos tikslai – skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusių sveiką gyvenimo būdą, ugdyti
laisvalaikio praleidimo formų įvairovę, plėsti Stovyklos dalyvių akiratį ir skatinti aktyviai leisti
vasaros atostogas.
Stovyklos uždaviniai – patobulinti ir įtvirtinti karatė įgūdžius ir techniką, įgyti naujos patirties
treniruojantis su kitų klubų instruktoriais ir nariais, geriau pasiruošti diržų kvalifikacijos kėlimo
egzaminui, įgyti naujų žinių per edukacinius užsiėmimus ir ekskursijas, skatinti rinktis
turiningus laisvalaikio leidimo būdus.
Stovykla skirta vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems. Stovykloje gali dalyvauti visi, kurie lanko
karatė treniruotes ir tik planuoja pradėti jas lankyti. Stovykloje gali dalyvauti ir prijaučiantys
karatė dvasiai, tačiau nenorintys dalyvauti Stovyklos užsiėmimuose.
Stovykla vyks 2018 m. birželio 25 – liepos 1 d.
Stovyklos adresas: Vydūno g. 2, Kukuliškių km., Klaipėdos raj.

7.

Stovyklos kaina dalyviams (pilna programa):

2.

3.

4.

7.1. registruojantis ir apmokant iki 2018-04-30 – 199€/asmeniui*;
7.2. registruojantis ir apmokant iki 2018-05-31 – 209€/asmeniui*;
7.3. registruojantis ir apmokant nuo 2018-06-01 – 219€/asmeniui*.
*Antram šeimos nariui taikoma 7% nuolaida nuo galiojančios kainos.
Į Stovyklos kainą poilsiautojams yra įskaičiuota: apgyvendinimas ir maitinimas, treniruočių
programa, nelaimingų atsitikimų draudimas ir edukaciniai užsiėmimai.
8.

Stovyklos kaina poilsiautojams (laisva programa):
8.1. registruojantis ir apmokant iki 2018-04-30 – 185€/asmeniui;
8.2. registruojantis ir apmokant iki 2018-05-31 – 194€/asmeniui;
8.3. registruojantis ir apmokant nuo 2018-06-01 – 204€/asmeniui.
Į Stovyklos kainą dalyviams yra įskaičiuota: savarankiškas poilsis, apgyvendinimas ir
maitinimas.

9.

Registracija į Stovyklą vyks iki 2018 m. birželio 17 d. imtinai.

II.

STOVYKLOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

10.

Stovyklos trukmė – 7 kalendorinės dienos.

11.

Stovyklos programa kiekvieną dieną (išskyrus pirmąją ir paskutinę dienas) tęsiasi nuo 7 val.
ryto iki 23 val. vakaro.

12.

Atvykimas į Stovyklą: 2018 m. birželio 25 d. iki 12 val. Išvykimas iš Stovyklos: nuo 2018 m.
liepos 1 d. 10 val.

13.

Stovyklą organizuoja Vilniaus kyokushin karatė klubai: „Budora“, „TOSHI“, „Spartanika“ ir
„Energijos smūgis“ (toliau – Organizatoriai).

14.

Stovyklos Organizatoriai kartu organizuoja Stovyklos veiklą ir atsako už jos rezultatus.

15.

Kiekvieno Organizatoriaus vadovas (prezidentas) yra atsakingi už:

15.1. sutarčių tarp Stovyklos dalyvių ir poilsiautojų bei Stovyklos organizatorių, įtvirtinančią
šalių pareigas, teises ir atsakomybę, sudarymą;
15.2. savo užregistruotų Stovyklos dalyvių ir poilsiautojų atvežimą į ir parvežimą iš Stovyklos;
15.3. savo instruktorių skyrimą Stovyklos treniruotėms ir edukaciniams užsiėmimams.
16.

Už kitus Stovyklos organizavimo klausimus (maitinimą, apgyvendinimą, programos sudarymą
ir pan.) yra atsakingi Organizatoriai pagal atskirą Organizatorių susitarimą.

17.

Stovyklai vadovauja Stovyklos vadovas, kurį bendru sutarimu skiria Organizatoriai.

III.

STOVYKLOS VADOVO PAREIGOS

18.

Stovyklos vadovas veikia pagal Stovyklos nuostatus ir parengtą Stovyklos programą.

19.

Stovyklos vadovas:
19.1. padeda ruošti Stovyklos programą ir prižiūri jos įgyvendinimą;
19.2. prižiūri, kaip organizuojami Stovyklos užsiėmimai (treniruotės, pramoginiai renginiai,
ekskursijos);
19.3. prižiūri Stovyklos dalyvių apgyvendinimą ir maitinimą;
19.4. prižiūri, kad nepilnametis asmuo į namus būtų išleistas tik su teisėtais vaiko atstovais
(tėvais/įtėviais/globėjais) ir/ar kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką teisėtų vaiko
atstovų (tėvų/įtėvių/globėjų) leidimą/prašymą pagal Stovyklos vadovo patvirtintą tvarką;
19.5. jei nepilnametis Stovyklas dalyvis patiria traumą ar patiria kitų sveikatos sutrikimų, taip
pat įvykus nelaimingam atsitikimui, organizuoja pirmosios pagalbos suteikimą ir informuoja
teisėtus vaiko atstovus (tėvus/įtėvius/globėjus) ir (jeigu reikia) iškviečia greitąją pagalbą;
19.6. paskiria Stovyklos grupių vadovus, kurie prižiūri savo grupių Stovyklos dalyvius (1
vadovas skiriamas maždaug 15 vaikų grupei);
19.7. instruktuoja Stovyklos grupių vadovus, instruktorius jų darbo Stovykloje klausimais,
prižiūri Stovyklos grupių vadovų pareigų vykdymą;
19.8. užtikrina, kad Stovykloje būtų pirmosios pagalbos rinkinys, lengvai pasiekiamas stovyklos
darbuotojams ir grupių vadovams visą Stovyklos darbo laiką;
19.9. užtikrina higienos normų laikymąsi Stovykloje pagal teisės aktų reikalavimus;
19.10. nustato nepilnamečių Stovyklos dalyvių pasiėmimo iš Stovyklos tvarką ir pasiėmimo
prašymo formą.

IV.

GRUPĖS VADOVO PAREIGOS

20.

Grupės vadovas vykdo savo grupės kasdieninę veiklą pagal Stovyklos nuostatus ir parengtą
Stovyklos programą.

21.

Grupės vadovas:
21.1. prižiūri, kad vaikai gautų jiems numatytą maitinimą;
21.2. užtikrina žalingų įpročių Stovykloje prevenciją;
21.3. užtikrina vidinių Stovyklos taisyklių laikymąsi;
21.4. užtikrina maudynių jūroje taisyklių įgyvendinimą ir nepilnamečių Stovyklos dalyvių
priežiūrą maudynių jūroje metu;
21.5. užtikrina, kad jo grupės vaikai į namus būtų išleisti tik su teisėtais vaiko atstovais
(tėvais/įtėviais/globėjais) ir/ar kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų)
leidimą/prašymą, pagal Stovyklos vadovo patvirtintą tvarką;

1

21.6. užtikrina, kad visi jo grupės nepilnamečiai dalyviai turėtų visus Stovyklos dalyviui
reikalingus dokumentus (pasirašytą prašymą dalyvauti Stovykloje ir susipažinimą su Stovyklos
taisyklėmis, galiojančią medicininę pažymą (forma 079/a arba iš sporto dispancerio), papildomą
informaciją apie Stovyklos dalyvį (alergijos, apribojimai sveikatai);
21.7. tuo atveju, jeigu nepilnametis Stovyklos dalyvis turi alergijų arba kitų apribojimų,
susijusių su sveikata, informuoja apie tai Stovyklos vadovą, kitus grupių vadovus ir instruktorius
bei (esant poreikiui) už maitinimą atsakingus asmenis;
21.8. jei bet kuris nepilnametis Stovyklos dalyvis patiria traumą ar patiria kitų sveikatos
sutrikimų, taip pat įvykus nelaimingam atsitikimui, organizuoja pirmosios pagalbos suteikimą
ir informuoja teisėtus vaiko atstovus (tėvus/įtėvius/globėjus) ir (jeigu reikia) iškviečia greitąją
pagalbą, taip pat nedelsiant informuoja Stovyklos vadovą.
V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22.

Stovyklos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Organizatorių prezidentai.

23.

Stovyklos nuostatai keičiami ir papildomi Stovyklos vadovo arba bet kurio iš Organizatorių
prezidento iniciatyva

24.

Išsamesnė informacija apie stovyklą yra pateikta Organizatorių internetiniuose tinklalapiuose:
24.1. www.budora.lt
24.2. www.toshi.lt
24.3. www.spartanika.lt
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