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Vieta vaiko nuotraukai 

(bet kokio dydžio ir 

formato, svarbu aiškiai 

matytus veidas).  

Vadovams bus 

lengviau įsiminti  

Sporto stovykla „Daugiau nei pergalės“ 

 

Kėdainių raj., Akademija, 2022 m. liepos 3 – liepos 9 d. 

 

 

Maloniai prašome atidžiai, nuoširdžiai ir detaliai atsakyti į anketos klausimus (tai suteiks vadovams ir organizatoriams užtikrinti vaikų saugumą ir gerą atmosferą 

grupėje) 

Vaiko duomenys: 
Vardas    

Pavardė    

Gimimo data    

Asmens kodas (privaloma)  

Adresas   

Telefonas     

Elektroninis paštas     

Į kurią klasę eis vaikas?   

Ar vaikas sveikas?     

Persirgtos ligos    

Chroniškos ligos     

Kam alergiškas (maistui, vaistams, gyvūnams ir t.t.)?    

  

Kam jautrus?     

Ar vaikas nesišlapina į lovą?     

Ar leidžiate vaikui maudytis?     

Ar vaikas moka plaukti?     

Ar vaikas gali žaisti judrius žaidimus, sportuoti?    

Pomėgiai   

  

Kokiose stovyklose dalyvauta (metai ir vieta)?   

   

  

Papildomos žinios apie vaiką (žinotinos vadovui)     

  

  

Vaiko brolių ir seserų, dalyvaujančių šioje stovykloje vardai ir pavardės   

  

Sutinku/Nesutinku (tinkamą pabraukti), kad mano vaikas bus fotografuojamas ir jo 

nuotraukos publikuojamos elektroniniame stovyklos puslapyje. 

 

Tėvų duomenys: Vardai, pavardės, telefono nr.: 

Mamos/ Globėjos    

Tėvo/ Globėjo    

 

Aukojame stovyklos išlaikymui:                 eurų 

  

  

(suma žodžiais) 

ir prašome mūsų vaiką   

priimti stovyklauti.                                                 
(vardas ir pavardė, asmenskodas)

 

 

Aš,  a.k.   

(vardas, pavardė, asmens kodas – tik tėvų ar teisėtų globėjų) 

susipažinau su stovyklos aprašymu bei stovyklos taisyklėmis ir noriu tapti stovyklos 
bendradalyviu - leidžiu savo vaiką(-us), ir/arba globotinį(-ius) į šią stovyklą. Sutinku, kad 
stovyklos vadovai atsako už stovyklautojus tik nuo jų atvykimo į stovyklą (nuo registracijos 
stovyklavietėje) iki jų išvykimo. Sutinku su sąlyga, kad apie mano vaiko (vaikų) stovykloje 
taisyklių nesilaikymą bei pažeidimą stovyklos vadovai pasilieka teisę informuoti stovyklautojų 
tėvus/globėjus ir išsiųsti juos namo, nepasibaigus stovyklai. 

  

(Tėvo arba motinos (globėjų) parašas ir data) 

Auką priėmiau: 

  

(Auką priėmusio asmens vardas, pavardė ir parašas)  

 

Be parašų anketa negalioja (vaikas negalės dalyvauti stovykloje)! 
 

* Visa informacija, gauta užpildytoje anketoje, yra konfidenciali (su ja susipažins tik direktorius, kapelionas ir būrių vadovai). 

Papildoma informacija: egliukas75@hotmail.com +370 699 19871;  

raimondas@ref.lt +370 655 43678. 
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