PASTABOS
KAS NAUJO ŠIAIS METAIS?
Registracijos dieną – liepos 9 d. 11:15 val. – kviečiame visus tėvelius, ypač naujų stovyklautojų, susipažinti
su Neringos stovykla! Atsakysime į visus Jums iškilusius klausimus!
Dėmesio! Kasmet atvažiuoja vis daugiau vaikų, turinčių alergiją tam tikram maistui. Prašome į stovyklą nesivežti maisto ar
saldumynų! Mūsų stovyklautojai yra sočiai ir sveikai maitinami: jie gauna 3 pagrindinius maistus ir 3 užkandžius per dieną.
Dėkojame! Seselių vienuolijos gautas tautinių šokių, žinomo choreografo Liudo Sagio palikimas, skirtas įprasminti tautinių
šokių puoselėjimą, ypač stovyklose. Įsteigtas Liudo Sagio Fondas padengs autobusų išlaidas nuvykti į kasmetinę Lietuvių
Susiartinimo Šventę (Pikniką) seselių sodyboje Putname. Tai dovana kiekvienai šeimai sumažinant šeimų išlaidas ir prisidedant
prie vaikų tautinio auklėjimo.
ATVYKIMAS Stovyklautojai liepos 9 d. registruojami 10:00-12:00 val., ne anksčiau. Neringa negali pasitikti
Jūsų vaikų oro uoste. Paskambinkite stovyklos vedėjai, esant reikalui pasitarti dėl atvykimo.
IŠVYKIMAS Stovyklaujantieji liepos 9-23 d. baigia stovyklą ne stovykloje, bet atvyksta autobusais į Putnamo
Šventę liepos 23 d. (maždaug 12 val.). Vyresnieji stovyklautojai atvyksta anksčiau giedoti šv. Mišiose. Stovyklautojų
pasirodymas – 3:15 val. p.p. Po stovyklos pasirodymo, kurie negrįžta stovyklauti „Trečią savaitę“, grįžta namo su tėvais.
„Trečioji savaitė“ baigiasi šeštadienį, liepos 29 d., po vėliavų pakėlimo. Tėveliai kviečiami atvykti į vėliavų pakėlimą 10:30
val. ryto.
PUTNAMO ŠVENTĖ (PIKNIKAS) Kasmetinė Nek. Prasidėjimo Marijos Seserų ir Organizacinio komiteto rengiama
Lietuvių Susiartinimo Šventė (Putnamo Piknikas) vyks liepos 23 d. Neringos stovyklautojai šventės metu atlieka
programą, kuri prasideda 3:15 val. p.p. Stovyklautojai atvyksta iš stovyklos į Putnamo Šventę autobusais apie 12 val.
Tik dėl neeilinių priežasčių leidžiama vaikams nedalyvauti Šventės programoje. Reikalui esant, prašome pasitarti su stovyklos
vadovybe. Vienuolyno adresas: Immaculate Conception Convent, 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260.
LIETUVIŲ KALBA Šios stovyklos vyksta lietuvių kalba; stovyklautojai turi galėti susikalbėti lietuviškai. Norėdami
sustiprinti savo vaiko lietuvybės patirtį, jeigu vaikas nesupranta ir nekalba lietuviškai, registruokitės į Lietuvių kilmės stovyklą
anglų kalba liepos 30-rugpjūčio 12 d. Programa mažai kuo skiriasi nuo lietuviškai kalbančiųjų stovyklos, vyksta papildomos
lietuvių kalbos pamokėlės bei užsiėmimai, turtinamas žodynas. Iš esmės, tai yra ta pati programa, tik vyksta anglų kalba. Šioje
stovykloje vaikams bus lengviau pilnai įsitraukti ir dalyvauti programoje. Jeigu tėveliams iškilo abejonių, prašome pasiskaityti
dokumentą „Apie Kalbą“.
LAIŠKAI Raginame rašyti daug laiškų. Tai – proga vaikams lietuviškai skaityti bei rašyti ir pabendrauti su Jumis.
Stovyklos adresas: (vaiko vardas, pavardė), Camp Neringa, 147 Neringa Rd., Brattleboro, VT 05301.
SIUNTINIAI Prašome nesiųsti bet kokių siuntinių vaikams stovyklos metu. Kaip ir ankstesniais metais, siuntiniai
bus sulaikomi ir atiduoti vaikui tik stovyklos pabaigoje.
TELEFONAS Prašome neskambinti stovyklautojams ir neprašyti, kad jie skambintų Jums. Skambučiai ardo stovyklos
programą, atitraukia vaikų dėmesį ir neigiamai paveikia jautresnius vaikus. Ypatingais atvejais prašome pasitarti su stovyklos
vadovybe, tel: 802-254-9819 arba 802-254-8090.
BŪTINA ATSIVEŽTI
 miegmaišį, paklodę čiužiniui
 pagalvę su užvalkalu
 rankšluostį
 muilo
 šepetuką dantims
 dantų pastos
 šukas/šepetį
 maišą nešvariems drabužiams
 megztuką

 kasdieninei aprangai paprastų, vasarinių, sportinių drabužių
 švarkelį
 ilgų kelnių
 vieną gražesnį drabužėlį
 apatinių drabužių
šv. Mišioms
 šiltą pižamą
 apsauginio kremo nuo saulės
 maudymosi kostiumą
 kremo nuo vabzdžių
 lietpaltį
 skalbimo miltelių
 guminius batus (patartina)
 kvoterių skalbimo mašinoms
 sportinių batų
 gumines pliažo šlepetes

Prašome vardu paženklinti drabužius, nes jie išsimėto ir be vardų sunku atskirti.
Tėveliai: patikrinkite ką Jūsų vaikai vežasi į stovyklą.

 APRANGA PIKNIKO PROGRAMAI:
Mergaitėms: tautiniai drabužiai arba tamsiai mėlynas sijonas ir balta palaidinė.
Berniukams: tautiniai drabužiai arba tamsios (juodos, mėlynos) kelnės, balti marškinukai su tautine juostele
(kaklaraiščiu), tautinė juosta ant liemens.
 IR DAR PATARTINA ATSIVEŽTI: Muzikos instrumentus, grojamų kūrinių natas, reikalingas priemones talentų
vakarui, sporto ar žaidimų priemonių (kamuolių ir kt.), popieriaus, vokų bei pašto ženklų laiškams, rašymo priemonių.
 NESIVEŽTI: Elektroninių aparatų (mobiliųjų telefonų, iPod, video žaidimų, mp3 grotuvų ir kt. "miesto garsų”).
Stovykloje šie prietaisai bus paimti vadovų globon iki stovyklos pabaigos.
Taip pat nesivežkite maisto, saldumynų, nes kasmet turime vis daugiau vaikų su alergijom.
KLAUSIMAI? Susisiekite su vedėja Regina Kulbyte telef. 978-582-5592 arba regina@neringa.org

Nesusegti

REGISTRACIJOS

ANKETA - 2017

ŠEIMOS DUOMENYS
Pavardė :____________________________________ Mamos/Tėtės vardas: ___________________________________
Nr., Gatvė:________________________________________________________________________________________
Miestas:______________________Valstija: _____Zip:_________El. paštas:__________________________________
Namų telefonas:_____________________________Telefonas stovyklos metu:_________________________________
Mamos darbo telefonas:____________________________Tėtės darbo telefonas:_______________________________
Iš kur sužinojote apie Neringą? (pirmą kartą stovyklaujantiems)_____________________________________________

PIRMO VAIKO DUOMENYS
Vaiko vardas:__________________________________________Pirmą sykį stovyklauja Neringoje? Taip Ne
Gimimo data:___________________Amžius stovykloje:_______
Stovyklaus:



pirmą savaitę

Ar lanko: katalikišką mokyklą
Ar priėmęs/usi Pirmąją Komuniją:

Taip
Taip

 antrą savaitę  trečią savaitę
Ne
šeštadieninę  Taip Ne
Ne
Dalyvaus Putnamo Šventėje?  Taip Ne

Stovyklautojai/ui bus dovanojami stovyklos marškinėliai. Prašome pažymėti kokio dydžio marškinėlių reikės:
 Youth Medium  Youth Large  Adult Small  Adult Medium  Adult Large  Adult X-Large
*Parašykite 2-3 draugų vardus, su kuriais norėtų namelyje gyventi:___________________________________________

ANTRO VAIKO DUOMENYS
Vaiko vardas:__________________________________________Pirmą sykį stovyklauja Neringoje? Taip Ne
Gimimo data:___________________Amžius stovykloje:_______
Stovyklaus:



pirmą savaitę

Ar lanko: katalikišką mokyklą
Ar priėmęs/usi Pirmąją Komuniją:

Taip
Taip

 antrą savaitę  trečią savaitę
Ne
šeštadieninę  Taip Ne
Ne
Dalyvaus Putnamo Šventėje?  Taip Ne

Stovyklautojai/ui bus dovanojami stovyklos marškinėliai. Prašome pažymėti kokio dydžio marškinėlių reikės:
 Youth Medium  Youth Large  Adult Small  Adult Medium  Adult Large  Adult X-Large
*Parašykite 2-3 draugų vardus, su kuriais norėtų namelyje gyventi:____________________________________________

TREČIO VAIKO DUOMENYS
Vaiko vardas:__________________________________________Pirmą sykį stovyklauja Neringoje? Taip Ne
Gimimo data:___________________Amžius stovykloje:_______
Stovyklaus:



pirmą savaitę

Ar lanko: katalikišką mokyklą
Ar priėmęs/usi Pirmąją Komuniją:

Taip
Taip

 antrą savaitę  trečią savaitę
Ne
šeštadieninę  Taip Ne
Ne
Dalyvaus Putnamo Šventėje?  Taip Ne

Stovyklautojai/ui bus dovanojami stovyklos marškinėliai. Prašome pažymėti kokio dydžio marškinėlių reikės:
 Youth Medium  Youth Large  Adult Small  Adult Medium  Adult Large  Adult X-Large
*Parašykite 2-3 draugų vardus, su kuriais norėtų namelyje gyventi:____________________________________________
*Bandoma atsižvelgti į stovyklautojų pageidavimus, kad būtų bent su vienu/kitu draugu, bet ne visuomet pagal „draugus“
grupuojama į namelius.

Nesusegti

STOVYKLOS



MOKESTIS

$30 registracijos mokestis kiekvienai šeimai.
Pirmam vaikui $415 savaitei/$390*; antram vaikui $385/$360*; nuo trečio vaiko $355/$330*. Trumpiausiai stovyklaujančiam
vaikui taikomos aukščiausios kainos.
Vienas vaikas

Du vaikai

Trys vaikai

Viena savaitė

$415/$390*

$800/$750*

$1155/$1080*

Dvi savaitės

$830/$780*

$1600/$1500*

$2310/$2160*

Trys savaitės

$1245/$1170*

$2400/$2250*

$3465/$3240*

* Kaina užsiregistravusiems iki balandžio 1 d.
Prašome užpildyti:
Vaikų skaičius_________

Registracijos mokestis:……………………… ___$30______

Šeimos pavardė_______________________________

Visas savaitinis mokestis:…………………… ____________

Putnamo Šventės autobusas: mokestį padengia Liudo Sagio Fondas
Jaunimo “Trečios savaitės” Iškyla:………… __$15/vienam__
Iš viso:……………….….………………..…. _____________
Įmokėjimas - 50% visos sumos…………………….……..____________
Likutis – ATSIŲSTI IKI BIRŽELIO 25 d…....… ____________

REGISTRUOTIS: Iki balandžio 1 d. mokestį (“Camp Neringa, Inc.” vardu) išsiųsti kartu su registracijos anketa ir
sveikatos anketa (po vieną anketą kiekvienam vaikui): CAMP NERINGA, c/o 4 JOHNSON STREET, NEWBURYPORT,
MA 01950. Įmokėjimas – pusė visos sumos. Likutį siųsti paštu iki birželio 25 d. Pinigai nebus priimami pirmą
stovyklos dieną.
PASTABOS: Mokestis (be $30.00 registracijos mokesčio) bus grąžintas, tik tuo atveju, jei vieta atšaukiama ne vėliau
kaip dvi savaites prieš stovyklą. Pilnas mokestis negrąžinamas likus mažiau nei dviem savaitėms prieš stovyklos pradžią,
jei stovyklautojas išvažiuoja prasidėjus stovyklai arba, jei stovyklautojas atleidžiamas iš stovyklos dėl netinkamo elgesio
bei kitų svarbių taisyklių pažeidimo. Mokesčio skolos galioja likus mažiau kaip dviem savaitėm prieš stovyklos pradžią
(pvz. jeigu šeima, užregistravusi tris vaikus, atvažiuoja nesumokėjusi visos skolos ir tada vietoje sako, kad tik du vaikai
stovyklaus, vis tiek privalo sumokėti skolą už visus tris vaikus).
KANADIEČIAI: Prašome siųsti mokesčius JAV doleriais iš JAV banko („US Funds drawn on a US bank“). Jeigu
perspėsite anketose, galėsime pirmą stovyklos dieną priimti likutį grynais pinigais.

KIEKVIENAS VAIKAS TURI TEISĘ STOVYKLAUTI! Jeigu šeimai iškilo finansinių sunkumų, yra keli fondai
kurie gali padėti: Pal. Jurgio Matulaičio Fondas, Kazickų Šeimos Fondas ir kiti fondai. Šeimos, turinčios finansinių
sunkumų, gali iki balandžio 1 d. prašyti paramos, paaiškindamos priežastis ar aplinkybes. Siųskite prašymą kartu su
registracijos anketomis anksčiau nurodytu adresu.
Mokestis už stovyklą nepadengia Neringos kasdieninių išlaidų. Nuoširdžiai prašome galinčius paremti
Neringą auka. Aukos atleidžiamos nuo mokesčių pagal valdžios įstatymus. Čekius rašyti “Camp Neringa,
Inc.” vardu ir siųsti kartu su registracijos anketa. Ačiū! Ačiū!
 Siunčiu $_____________ auką
Administracijos reikalams, prašome nerašyti žemiau
Pilnas mokestis:____________________ Atsiųstas įmokėjimas:__________________čekio #__________
Likutis:____________ Sveikatos anketa?Taip Ne Sv. draudimo kortelės kopija?Taip Ne Autobuso mokestis? Taip Ne
Likutis sumokėtas: ________________ čekiu (čekio #____________)  grynais Priėmė:_________________
suma

IV#:

