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Mieli skautai ir tėveliai, 

 

 

Skautų stovykla vyks Rako stovyklavietėje prie Custer, Michigan nuo šešt., liepos 16 d. (12:00 v.p.p. EDT) iki 

šešt.,  liepos 23 d. (12:00 v.p.p. EDT). Bus priimami tiktai Lietuvių skautų sąjungos registruoti nariai. 

 

 

REGISTRACIJA 

Siunčiame Jums informaciją apie 2022 m. stovyklos registracijos anketas.  Užpildytas anketas, su mokesčiu, 

prašome grąžinti stovyklos sekretorei, Julytei Stankaitienei,  IKI LIEPOS 1 D. Jeigu užsiregistravusieji 

negalėtų vykti į stovyklą, mokestis bus grąžinamas, po stovyklos, išskyrus $50. 

 

 

PASTABOS 

Stovyklautojai be tėvų priimami nuo 8 metų amžiaus. 

 

Vaikai 7 metų gali miegoti atitinkamose vaikų pastovyklėse su vadovų leidimu, bet vienas tėvas turi likti 

stovykloje.  

 

Vaikai 6 metų amžiaus ir jaunesni miega su savo tėvais. Rekomenduojama, kad šeimos su vaikais 6 metų 

amžiaus ir jaunesni nakvotų jaunų šeimų pastovyklėje ir dalyvautų jaunų šeimų pastovyklės programoje. Vaikai 

5 ir 6 metų gali dalvyauti atitinkamose vaikų programose (t.y., paukštytės, udrytės, vilkai, bebrai) dienos metu 

tiktai su vadovų leidimu jei dalyvavo draugovės/laivo veikloje visus metus. Galutinį sprendimą daro jaunesniųjų 

skautų ir skaučių vadovai. 

 

Yra Jūsų atsakomybė atvežti ir pasiimti savo vaikus.  Jeigu turite klausimų prašome kreiptis į Jūsų vaiko 

vadovus arba tuntininkus.   

 

Visi stovyklautojai turi būti pilnateisiai Lietuvių skautų sąjungos nariai, užsimokėję 2021-22 metų nario mokestį 

ir buvę aktyvūs nariai 2021 – 2022 metais. 

 

Stovykla vedama skautiškos ideologijos principais ir taisyklėmis.  Stovyklautojai privalo susipažinti su 

stovyklos taisyklėmis ir pasižada stovyklauti įgyvendinant tuos principus ir taisykles. 

 

Jeigu esate vegetaras (vegetarian arba vegan) prašome pažymėti „Health History Record“ formoje pagal 

„Explain Any Special Health, Behavioral or Emotional Considerations“. 

 

Visi suaugę (18+) skaitosi vadovais ir visiems bus paskirtos pareigos. Yra privaloma visiems suaugusiems 

atlikti DCFS background check ir Sterling Volunteers online background check. Tėvams, kurių vaikai 

dalyvaus jaunų šeimų programoje, yra privaloma dalyvauti kartu su vaikais ir sumokėti $25 background 

check mokestį.  
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COVID TAISYKLĖS 

• Stovyklautojai bus priimti į stovyklą sėkmingai perėję sveikatos patikrinimą.  

• Stovyklautojams privaloma turėti kaukę, nors nebus privaloma nešioti pačioje stovykloke (pvz., 

susirgusiams, važiuojant mašina). 

• Jeigu vaikas susirgs arba turės COVID simptomų, tėvai turės pasitikti ir parvežti savo vaiką ne daugiau 

kaip 24 valandas nuo to laiko kai praneš stovyklos vadovai. Suaugę su COVID simptomais turės 

išvažiuoti iš stovyklos. 

 

 

REGISTRACIJOS DETALĖS 

 

Vaikams (<18) privaloma užpildyti sekančias registracijos formas: 

• 2022 Rako stovyklos registracijos lapas (vieną kiekvienam vaikui) 

• 2022 Rako stovyklos mokesčių lapas (vieną šeimai) 

• 2022 Rakas - Child Information Record 

• 2022 Rakas – Child‘s Health History 

• 2022 Rakas – LSA Agreement to release 

 

Suaugusiems (18+)  privaloma užpildyti sekančias registracijos formas: 

• 2022 Rako stovykolos registracijos lapas (vieną kiekvienam suaugusiam) 

• 2022 Rako stovyklos mokesčių lapas (vieną šeimai) 

• 2022 Rakas - Health History 18+ 

• 2022 Rakas - Medical agreement 18+ 

• 2022 Rakas - Personnel Record 18+ 

• DCFS Background check - pasiųsta per email į DCFS ASAP 

• Sterling Volunteers online background check (link bus pasiųstas registravusiems) 

 

Svečiai skaitysis visi kurie apsilankys stovykloje tik vienai dienai arba nakvos tik vieną naktį. Atvykę į 

stovyklą, svečiai registruosis pas registracijos vadę. Svečiams siūloma, bet neprivaloma, padaryti auką.  

 

REGISTRACIJOS ANKETAS SU MOKESČIU GRĄŽINTI STOVYKLOS SEKRETOREI IKI LIEPOS 1 D.: 

                     Julytė Stankaitienė 

                      6910 Waterfall Place 

  Downers Grove, IL 60516 

 

 

Jei būtų klausimų, kreipkitės pas: 

Aušros Vartai – Kernavė  s. fil. Onutė Gecevičienė   agecevis@gmail.com 

Čikagos vietininkija   v.s. Lilija Gelažis    izdininke@skautai.net 

Lituanica    v.s. fil. Vytenis Lietuvninkas   tuntininkas@gmail.com 

Nerija     j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta   juruskautes@nerija.org 

 

Budėkime! Gero vėjo! Ad meliorem! 


