STOVYKLAUTOJAMS: Stovyklautojų gyvenimas ir jų atsakomybės
KAS YRA NERINGA?
Lietuviškumas
Neringa yra lietuviška stovykla. Stovyklaudami Neringoje,
kuo daugiau išmokstame apie savo lietuvišką kilmę ir
kultūrą. Stovykloje visuomet kalbame tik lietuviškai.
Tikėjimas ir dvasingumas
Neringa yra katalikiška stovykla. Tikime, kad visi esame
sutverti Dievo, ir esame broliai ir seserys Jame.
Asmeninė patirtis
Dievas mus sutvėrė suteikdamas mums įvairius talentus ir
gabumus. Būdami stovykloje – skirtingoje aplinkoje nuo
namų – turime galimybę geriau pažinti save, atskleisti ir
ugdyti savo talentus.
Gyvenimas bendruomenėje ir bendradarbiavimas
Stovykloje gyvename kartu bendruomenėje, kaip didelėje
šeimoje. Padėdami kitiems ir juos padrąsindami, dirbdami
kartu ir jausdami atsakomybę už kitus, mokomės įvertinti
kiekvieną asmenį. Įvykus nesusipratimui ar ginčui,
mokomės kaip suprasti vienas kitą, rasti bendrą kalbą,
vienas kitam atleisti.
KO TIKIMĖS IŠ TAVĘS
1. PROGRAMA
 Stovyklautojai privalo dalyvauti visuose stovyklos
užsiėmimuose.
 Jei nežinai kur vyksta tavo nameliui skirtas užsiėmimas,
paklausk vadovo.
 Prie prūdo gali eiti tiktai per maudymosi laiką ir tiktai
kartu su vadovu. Reikia sekti prūdo maudymosi taisykles;
išlaikęs plaukimo egzaminą gali plaukti gilesnėse vietose.
 Į koplyčią pasimelsti ir pabūti su Jėzumi maldoje, gali
eiti laisvalaikio metu.
2. TVARKA
 Tuoj po „tylos“ ženklo vakare būk namelyje iki
skambučio ryte. Jei pabundi prieš skambutį, nežadink kitų
stovyklautojų ir be reikalo nevaikščiok po namelį. Pasilik
lovoje iki skambučio.
 Mokomės tvarkos. Reikia tvarkingai laikyti savo
daiktus, padėti valyti savo namelį ir kitas bendras stovyklos
vietas.
 Įvertink Neringą ir gerbk jos aplinką. Nerašyk ant
pastatų sienų, nelaužyk ir negadink baldų, pievoje nemėtyk
pagalių ar akmenų, nelupk beržų tošės.
 Neleidžiame į šias vietas eiti vienam be vadovo:
pagrindinio pastato rūsį, jo antrą aukštą ir biblioteką,

prūdą, mišką, meno namelį, dirbtuvę, seselių namelį,
kapeliono namelį, virėjų namelį, vadovo kambarį ir į kitus
stovyklautojų namelius.
 Prisimink: mergaitės prausiasi savo dušo namelyje ant
kalnelio, o berniukai – dušų namelyje prie futbolo vartų.
 Jei nemoki pats išsiskalbti drabužių, paprašyk vadovo
pagalbos.
 Jei nesijauti gerai, skubiai apie tai pasakyk vadovui.
Neik ieškoti slaugės pats, visų pirma nepranešęs vadovui.
 Pašto dežutė yra prie „Lizdo“. Ten gali įmesti savo
laiškus, kuriuos nori išsiųsti.
 Svarbu kuo daugiau dalyvauti stovyklos programoje.
Todėl į stovyklą draudžiama atsivežti elektronikos
prietaisus (mobiliuosius telefonus, iPod, kompiuterius,
video žaidimus ir kt.). Radę draudžiamą elektroniką, juos
paimsime ir sugrąžinsime tik tau važiuojant namo.
 Jeigu sulaužysi ar sugadinsi ką nors stovykloje, turėsi
bandyti tai sutaisyti. Jeigu nebus įmanoma sutaisyti, tavo
tėveliai turės sumokėti už sugadintą daiktą.
3. ELGESYS
 Mokomės visus priimti. Negalima užgauti kitų – nei
žodžiais, nei rankomis. Už netinkamą elgesį gali būti
pašalintas iš stovyklos.
 Per vėliavų pakėlimą ir nuleidimą neišdykaujame, bet
elgiamės pagarbiai.
 Kai vadovas iškelia ranką, tai reiškia „prašome tylos.“
Pamatęs iškeltą ranką, nusiramink ir nutilk.
 Valgyk mandagiai. Valgyk prie savo namelio stalo,
baigus valgyti, padėk sutvarkyti stalą ir indus. Neišsinešk
indų ar įrankių iš valgyklos.
 Draudžiama atsivežti/kramtyti kramtomąją gumą.
 Draudžiama naudotis stovyklos telefonu, negavus
vadovo leidimo.
 Stovykloje dėvime tinkamus drabužius. Jei tavo
apranga netinkama, vadovai paprašys tavęs persirengti
kitais drabužiais.
 Stovyklautojams draudžiama atsivežti peilius, ginklus,
rūkyti, gerti alkoholį arba vartoti narkotikus.
 Nepamiršk šypsotis ir džiaugtis stovykla!!!

