NERINGOS ŠEIMŲ STOVYKLA
2018 m. liepos 1-7 d.
PROGRAMOS VEDĖJŲ SVEIKINIMAS
Nuoširdžiai sveikiname Neringos šeimas! Pereitais metais mes kartu gražiai stovyklavome ir
kviečiame Jus dalyvauti bei smagiai bendrauti ateinančioje 2018 m. Šeimų stovykloje!
Dėkojame, jog pernai mūsų stovykla Jums patiko. Dėkojame Onai Stanevičiūtei-Mills iš Kanados,
kad kelerius metus sėkmingai padėjo koordinuoti Šeimų stovyklą. Šiais metais man koordinatoriui Vydui Marijošiui - į pagalbą ateis ilgametės neringietiškos patirties turinti Gailutė
Kligytė. Esame įsitikinę, jog visi kartu su vadovais sukursime nuostabią stovyklą, kuri bus kupina
lietuviškų, darbingų dienų ir vaikams tinkančios įvairovės: įdomių, naudingų, linksmų užsiėmimų
bei vertingų pratimų. Kviečiame Jus visus stovyklauti su mumis!
Pernai metais baigėme lietuvių kalendorinių švenčių temą. Tad stovykloje vyravo žiema: vasarą
džiaugėmės ne tik sniegu, bet ir šventėme Kūčias, šv. Kalėdas, sutikome Naujuosius Metus, daug
sužinojome apie gamtą, gyvūnus, papročius bei Lietuvą, mokinomės lietuvių liaudies žaidimų,
dainų, naujų giesmių...
2018-ųjų metų Šeimų stovyklos tema: 100 metų Lietuvos Nepriklausomybei ir laisvės vasara
Ruošdami užsiėmimus vaikams, prisiminkite vasaros žaidimus, žodyną, kaip pasikeičia gamta,
kaip atrodo aplinka, peizažas, ką veikia tuo metu gyvūnai, ką žmonės veikia. Nepamirškite
pasakų, eilėraščių. Gal žinote kūrybingų vasaros temos meno darbelių?
Stovyklos metu ypatingą dėmesį skirsime 100 metų Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejui. Taip
pat minėsime Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus bei mūsų Seserų vienuolijos
įkūrimo šimtmetį.
Neringoje, kaip ir kiekvienais metais, džiaugsimės vasara, gamta, stovykla bei vieni kitais:
dainuosime prie laužo, maudysimės, žaisime žaidimus, mokinsimės dainų, giesmių, šokių ir
lietuvių liaudies žaidimų, sportuosime, vaidinsime, iškylausime …
Laukiame Jūsų visų idėjų, įpinkite tautinę, vasaros temą pagal jūsų interesus ir pasidalinkite
talentais bei kūrybingumu.
Neabejojame, jog atgal išvažiuosite pilni įspūdžių, praturtėję dvasiškai, kūrybiškai, praturtinę
lietuvių kalbą, pasisėmę lietuvių etnokultūrinio paveldo žinių, draugystės bei Dievo malonių,
atskleidę savo šeimos talentus bei pasiruošę grįžti į Neringą vėl ir vėl…
Kviečiame kreiptis į mus visais iškilusiais klausimais! Mūsų el. pašto adresai yra:
gailute@yahoo.com ir vydasm@yahoo.com .
Iki pasimatymo stovykloje!
GAILUTĖ ir VYDAS

Prieš registraciją verta susipažinti...
DĖMESIO: Ši registracija turi dvi dalis – Registracijos anketą ir Programos anketą. Prašome užpildyti abi
anketas ir grąžinti su įmokėjimo čekiu, išrašytu "Camp Neringa, Inc.”, iki balandžio 1d. Labai svarbu užrašyti
teisingą el. pašto adresą: bendra informacija, tolimesnės žinios ir skelbimai bus siunčiami el. paštu.
Stovyklos programą tvarko patys tėveliai. Raginame visus dalyvius prisidėti prie stovyklos programos ir
užsiėmimų. Užpildydami programos anketą, pažymėkite vakarinę programą ir užsiėmimą, kurį norėtumėte
paruošti ir pravesti. Bendros pastangos padaro įdomesnę ir smagesnę stovyklą vaikams bei tėveliams.
Jūsų dėmesiui: 2018 m. programą ves Vydas Marijošius ir Gailutė Kligytė. Norėdami su jais susisiekti, rašykite –
vydasm@yahoo.com ir gailute@yahoo.com . Taip pat prašome prieš perkant programos reikmenis aptarti su
Vydu ir Gailute būsimas išlaidas. Nepamirškite Neringos svetainėje perskaityti „Šeimų stovyklų stovyklautojų
gairės” ir su jomis supažindinti savo šeimos narius.
Kaip gyvenama: Šeimos gyvena stovykliniuose nameliuose, kuriuose yra tualetas ir kriauklė, o bendri dušai yra
netoli namelių. Šeima gali gyventi namelyje atskirai arba nameliu dalintis su kita šeima. Šeimos valgo
pagrindiniame stovyklos pastate, kuriame yra virtuvė, valgykla, salė, biblioteka, atskiri kambariai, dušai.
Prašome įsidėmėti, kad maisto kaina yra įskaityta į stovyklavimo mokestį.
Mobilieji telefonai: Neringoje yra limituotas WiFi ryšys. Jis reikalingas stovyklos administracijos darbui. Jeigu
tėveliams reikia skambinti įvairiais reikalais, prašome išvažiuoti iš stovyklos teritorijos arčiau kelio arba į
miestelį. Kviečiame palaikyti Neringos narių iniciatyvą – per stovyklas atsijungti nuo išorinio pasaulio ir visą
dėmesį sutelkti šeimos stovyklavimui, programai bei savo dvasinei ramybei. Stovykloje veikia telefonai, iš kurių
galima skambinti ypatingais atvejais ar reikalu.
Registracija: Registracijos anketas prašome siųsti su įmokėjimu (pusė viso stovyklavimo mokesčio) iki
balandžio 1 d. šiuo adresu: CAMP NERINGA, c/o 4 JOHNSON STREET, NEWBURYPORT, MA 01950 USA.
Patartina registruotis nedelsiant, nes vieta užtikrinama kuo anksčiau užsiregistravusiems (pagal pašto
antspaudą / postmark dates). Antrąjį mokestį prašome atsiųsti paštu tuo pačiu adresu iki birželio 1 d. Pilnas
įmokėjimas (be registracijos mokesčio) grąžinamas, jeigu bus pranešta iki birželio 1 d. (prieš mėnesį iki
stovyklos pradžios). Jeigu turite klausimų apie registraciją, teiraukitės: dana@neringa.org .
Kanadiečiams: Prašome siųsti mokesčius JAV doleriais iš JAV banko („US Funds drawn on a US bank“). Jeigu
perspėsite anketoje, galėsime pirmą stovyklos dieną priimti likutį grynais pinigais.
Moterų savaitgalio įkurtas „The Vainikas Family Fund“: Šeimos, turinčios finansinių sunkumų, gali iki
balandžio 1 d. prašyti šio fondo paramos, paaiškindamos priežastis ar aplinkybes. Siųskite prašymą kartu su
registracijos anketomis anksčiau nurodytu adresu.
Turite klausimų? Programos klausimais kreipkitės į Vydą Marijošių ir Gailutę Kligytę, bendrais klausimais apie
stovyklavietę kreipkitės į stovyklos vedėją Reginą Kulbytę: regina@neringa.org arba 978-582-5592, o
registracijos klausimais prašome rašyti Danai Vainauskienei: dana@neringa.org .
Kitos stovyklos. Neringa organizuoja stovyklas ne tik šeimoms, bet ir vaikams, paaugliams bei suaugusiems
anglų ir lietuvių kalbomis. Pasiteiraukite vedėjos Reginos arba ieškokite informacijos: www.neringa.org
Neringos Naujienos. Neringa savo naujienas platina per Neringos Facebook ir per elektroninį naujienlaikraštį
Neringa News. Jeigu norėtumėte gauti Neringos naujienas, parašykite trumpą el. laiškelį news@neringa.org
Tapkite Camp Neringa, Inc. nariais! Narystės įstojimo/atnaujinimo formas Neringos bendruomenei išsiųsime
birželio mėn., jas bus taip pat galima gauti ir stovyklų bei renginių metu, bus paskelbtos Neringos svetainėje.
Dėl klausimų, susisiekite su Dainora: membership@neringa.org

1969 m. Šv. Mergelės Marijos Vargdienių Seserys perkėlė Immaculata stovyklą į Vermontą ir įkūrė Neringą. Nežiūrint,
kad per daugelį metų administracinės formos keitėsi, kartu su 2016 m. įkurta Camp Neringa, Inc. tęsiame Neringos misiją
ir Neringos ateities tikslai išlieka tie patys: ugdyti lietuvių jaunimą krikščioniškoje ir lietuviškoje dvasioje.

NERINGOS ŠEIMŲ STOVYKLOS
R E G I S T R A C I J A – 2018
Dalyvaujančių tėvelių pavardė, vardai: __________________________________________________________
Vaikų vardai/gimimo datos: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Kiek iš viso žmonių stovyklaus: ________
Namų adresas:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Telefonas: (namų) ____________________; (mob.) ___________________; (darbo) _____________________
El. paštas:

_____________________________________________

Šeimų stovykloje esame dalyvavę:

2017

2016

2015

2014

2013

.........

Iš kur sužinojote apie Neringą (pirmus metus stovyklaujantiems)? ____________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ar šeimoje kas turi rimtų alergijų? _____________________________________________________________
Ar pageidaujate specifinio namelio arba kambario? ____________
Programa prasideda liepos 1 d. nuo 4 val. po pietų. Atvažiuosite:

1-3pm;

4-6pm;

6pm-vėliau;

kitu

(virtuvė pasiūlys lengvus pavakarius 3 val. pp.)

Programa baigiasi liepos 7 d. iki 12 val. Išvyksite:

iki 9am;

9-12pm;

kitu

ĮGALIOJIMAS
Leidžiame Camp Neringa Inc. naudoti mūsų šeimos nuotraukas spaudai, tinklapiui ir reklamai.
DATA: ____________ PARAŠAS: _____________________________________

ESU/ESAME SUSIPAŽINĘS/-USI/-Ę
Esame susipažinę su Neringos stovyklos mokesčių tvarka ir priduodami registraciją žadame jos laikytis.
Suprantame, kad Neringos stovykloje esame atsakingi už savo ir už savo vaikų saugumą ir pažadame laikytis
Neringos stovyklai nustatytų gairių.
DATA: ________________

PARAŠAS: _____________________________________

NERINGOS ŠEIMŲ STOVYKLOS
STOVYKLAVIMO MOKESTIS
Prašome užpildyti žemiau:

ŠEIMOS PAVARDĖ: _________________________________________________
Šeimos registracijos mokestis (negrąžinamas):

$ 50.00 (US) (sumažintas 2018 m.)

Suaugusiems:

$330.00 x ____ suaugusiųjų skaičius = $_________ (US)

Vaikams*:

$200.00 x ______ vaikų skaičius =

$_________ (US)

*Vaikams 4 metų ar mažiau: NEMOKAMA

Ar norite dalintis nameliu su kita šeima ?

a) TAIP

b) NE

c) TIKTAI JEIGU REIKĖS

Su kokia šeima ? _____________________________________
** Šeimos, besidalinančios visai stovyklai, gauna $120.00 NUOLAIDĄ :
IŠ VISO:
ĮMOKĖJIMAS: PUSĖ VISOS SUMOS

- $__________ (US)
$___________(US)
$___________(US)

LIKUTIS: ATSIŲSTI IKI BIRŽELIO 1 d. $___________(US)
Čekius rašyti „Camp Neringa, Inc.”.
Siųsti visas formas ir mokesčius: CAMP NERINGA, c/o 4 JOHNSON STREET, NEWBURYPORT, MA 01950, USA
PASTABOS: ___________________________________________________________________________
Kanadiečiams. Už stovyklą mokama JAV(US) doleriais. Neringos bankas reikalauja, kad pinigai būtų „in US
funds drawn on a US bank“ (tada bus užskaitoma pilna Jūsų mokesčio suma). Neužtenka įrašyti į čekį „US
Funds“. Atvažiavę į stovyklą, galite likutį susimokėti grynais pinigais, jeigu tai pažymėsite registracijos anketoje.
Kitu atveju, prašysime papildomo čekio, kad stovyklavimo mokestis atitiktų reikalaujamą sumą.
PASTABA: Pilnas mokestis (be registracijos mokesčio) bus grąžintas, tik tuo atveju, jei vieta atšaukiama ne
vėliau kaip mėnesį prieš stovyklą.
„THE VAINIKAS FAMILY FUND“: Šeimos, turinčios finansinių sunkumų, gali iki balandžio 1 d. prašyti šio fondo
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 rašykite
“Camp Neringa, Inc.” vardu ir siųskite kartu su registracijos anketa. Ačiū! Ačiū! Ačiū!
Siunčiu $_____________ auką
Administracijos reikalams, prašome žemiau nerašyti
Pilnas mokestis:____________________ Atsiųstas įmokėjimas:__________________čekio #__________
Likutis:________________

Invoice#: _____________

Likutis sumokėtas: ______________
suma

čekiu (čekio #____________) ■ grynais Priėmė:_________________

ŠEIMŲ STOVYKLOS PROGRAMOS RUOŠA
Kiekviena šeima prašoma prisidėti prie programos. Stovyklos metu programas padeda vesti jauni vadovai bei iš
Lietuvos atvykę specialistai, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas tėvelių indėliui, tad labai kviečiame tėvelius
prisidėti prie programos kūrimo ir pravesti pasirinktus užsiėmimus. Visas išankstines programos išlaidas
prašome aptarti su programos vedėjomis. Patvirtintų išlaidų pateiktus kvitus apmokės administracija
stovykloje.
Prašome išsirinkite bent po vieną užsiėmimą iš VAIKŲ UŽSIĖMIMŲ grupės sąrašo (ir vaikų amžiaus grupę pagal
raidę), kurį sutiktumėte paruošti bei pravesti IR iš BENDROS STOVYKLOS PROGRAMOS sąrašo (žr. žemiau).
Jeigu galėtumėte pasisiūlyti pravesti 2 ar 3 skirtingas pamokas, būtų nepaprastai didelė paspirtis. Ši
informacija mums padės geriau organizuoti programą – mes galėtume prašyti jūsų pagalbos pravesti
užsiėmimą, jeigu netikėtai pasikeistų dienotvarkė! Prašome grąžinti šią anketą su registracija.
Vaikai skirstomi pagal amžių į (maždaug) šitokias amžiaus grupes; grupių paskirstymas galutinai priklausys nuo
vaikų skaičiaus.
GRUPĖ A
8-10 metų
GRUPĖ B
5-7 metų
GRUPĖ C
3-4 metų
GRUPĖ D
< 3 metų
Pastaba: Grupei D nėra formalios programos, bet yra suruoštas kampelis, kur jie gali žaisti; ir kartais, su tėvelių priežiūra, gali
prisidėti prie grupės C

Stovyklos tema – 100 metų Lietuvos Nepriklausomybei ir laisvės vasara
I. VAIKŲ UŽSIĖMIMAI:
Gamta

A:
B:
C:

Žodžių Žaidimai SMAGIAI išmokti naujų lietuviškų žodžių (nepamirškite žiemos temos).
A:
B:
C:
Tikėjimo Pažinimas

A:
B:
C:

Sportas

A:
B:
C:

Drama/Pasakos

A:
B:
C:

Virimas/Kulinarija

A:
B:
C:

Rankdarbiai – karpiniai, molio dirbiniai, medžio deginimas, audimas, kita:
A:
B:
C:

Kiti pasiūlymai, idėjos??? Prašome pasidalinti idėjomis, talentais!

II. BENDRA STOVYKLOS PROGRAMA
Kitų ir vakarinių programų ruoša pasidaliname visi. Programas ruošia ir praveda kelios šeimos kartu –
neliksite vieni! Kiekviena šeima prašoma prisidėti prie papildomos programos. Jei turite pageidavimų, įrašykite.
O jei ne, stovyklos koordinatoriai gali Jums pasiūlyti uždavinių.
Susipažinimo vakaras:
[Susipažinimo žaidimai]

Rytinė malda (maldos minutėlė) ir Vakarinė malda:
(nebūtinai reikia jums pravesti patiems, galite koordinuoti kaip vaikučius/šeimas įtraukti į maldeles)

Religinė / Asmens ugdymo programa:

Laužas:

Lietuvos Nepriklausomybei 100:

Joninės:

Linksmavakaris:

Talentų vakaras:

Sporto Šventė:

Kita:

TĖVELIŲ UŽSIĖMIMAI:
Prašome pažymėkite kokie užsiėmimai būtu Jums įdomūs:
sportas
lietuvių kalbos pamokėlės – tėveliams, kurie nekalba lietuviškai
diskusijos įvairiomis temomis (įdomi knyga, įspūdinga kelionė, mano hobis ir kt.)
temų pristatymas (dvikalbystė; kas sunkiau: iškovoti laisvę ar ją išlaikyti?; šiuolaikinė Lietuva; kovotojai už
nepriklausomybę, tikėjimą, lietuvybės išsaugotojai; technologijų poveikis vaikui ir šeimai; kitos temos)
pažiūrėkime filmą ir pasikalbėkime
rankdarbiai: mezgimas, nėrimas, audimas, karpiniai, molis, vėlinukų gaminimas ir kt.
virimas/kulinarija
stalo žaidimai
literatūros būrelis
geri darbeliai Neringai
kiti pasiūlymai…
Prašome pažymėkite, jeigu galėtumete pravesti vieną (ar daugiau užsiėmimų) ir per kiek laiko.

Kiti vakarinių bei kitų programų pasiūlymai:

***Jeigu jau turite minčių, kokias temas norėtumėt vesti per savo programą, prašome pažymėti. Pavyzdžiui,
„Religinė/Asmens ugdymo programa: gerų darbelių skrynelė”.
***Galimybių yra visokiausių, tik siūlykite ir organizuokite! Kiek galima, atsižvelgsime į jūsų pasiūlymus ir
idėjas. Jei sugalvojate ką naujo ar įdomaus ir nerandate sąrašuose, prašome įrašyti.
Visuomet laukiame naujų minčių ir idėjų!

