
JAS STOVYKLOS INFORMACIJA IR TAISYKLĖS 

Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos Stovykla Dainavoje. 2019 liepos 7-14d. 

JAS Stovyklos tikslas 
Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos Stovyklos tikslas yra suburti jaunuosius ateitininkus iš įvairių 
vietovių bei sudaryti progą vaikams bendrauti su savo bendraamžiais lietuviškoje ir katalikiškoje 
ugdančioje aplinkoje. 
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems mokyklos mokiniams nuo 8* iki 14 metų amžiaus.  
Visa stovyklos programa yra vedama lietuvių kalba ir laukiama, kad stovyklautojai dėtu 
nuoširdžias pastangas kalbėti tik lietuviškai.  
*8 metu IR prades 3 skyriu angliskoje mokykloje 
 

Stovyklos dienotvarkė 
Diena pradedama malda, pusryčiais, vėliavų pakėlimu ir apsitvarkymu. 
Iki pietų vyksta įvairūs užsiėmimai ir pamokėlės: dainos, tautiniai šokiai, skaitymo būreliai, 
gamtos pažinimas, menas, drama, sportas, žaidimai, pasikalbėjimai, istorijos, lituanistikos bei 
tikybos pamokėlės ir kt.Po pietų: laisvalaikis.Stovyklautojai keliauja į kitą Spyglio ezero pusę 
maudytis. Maudytis gilesnėse vietose leidžiame tiems, kurie išlaikė vandens sargo plaukimo 
patikrinimą.Taip pat po pietų vyksta užsiėmimai ir pamokėlės būreliuose.Po vakarienės ir 
vėliavų nuleidimo vyksta įvairios vakarinės programos pagal dienos temą. Diena baigiasi vakaro 
malda ir naktipiečiais. Kartu su vadovais stovyklautojai grįžta į barakus nakčiai ir juose lieka iki 
ryto dūdos. Eiti laukan naktį be vadovų yra griežtai draudžiama. 

Kaip vaikai gyvena 
Vaikai yra paskirstyti pagal amžių į būrelius ir gyvena kambaryje su vadovu/e. Visos mergaites 
gyvena viename barake, visi berniukai- kitame. Kiekviename barake yra tualetai, kriauklės ir 
dušai. 

Vadovai 
Kiekvienas būrelis turi savo vadovą. Vadovai yra kūrybingi, atsakingi, mokantys kalbėti 
lietuviškai, turintys patirties dirbant su vaikais. Programas veda Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos 
Centro Valdyba, stovyklos komendantas, programos vadovai, stovyklos kapelionas ir mokytojai. 

Registracija 
Užpildykite elektroninias registracijos ir sveikatos anketas iki nurodytos datos ir susimoketi 
mokesti iki nurodytos datos. 

 

 



Registracija nesiskaito baigta, kol negausime apmokėjimą. Jūsų mokėjimo čekyje turi būti 
įskaičiuotas STOVYKLAVIMO ir KRAUTUVĖLĖS PIRKINIŲ mokestis bendroje sumoje, 

“Lithuanian Catholic Federation Ateitis” (LCFA) vardu ir siusti ceki LCFA, 

JAS Stovyklos Registracija 
Attn: Alda Polikaitis 
1200 Pleasant Place 
Lemont, IL 60439 

A R B A 
Persiųskite elektroniškai “Quickpay” nuo Jūsų banko sąskaitos į LCFA. Mūsų saskaitos vardas 
“Lithuanian Catholic Federation Ateitis”, o email adresas jas@ateitis.org. Mūsų bankas 
neprideda jokių mokesčių tai darant. Jeigu pervesite elektroniškai, pasitikrinkite, kad Jūsų 
bankas nepridėtų Jums mokesčių už tą aptarnavimą. Būtinai pažymėkite vaiko/vaikų vardus už 
kuriuos mokate. 

 

STOVYKLOS MOKESTIS IKI GEGUŽĖS 1 D. 

SVARBU!! Nuo gegužės 1-os mokestis bus padidintas $100 

Vienas vaikas $350 ($450 po geg 1d) 

Du vaikai $675 ($825 po geg 1d) 

Trys vaikai $1000 ($1200 po geg 1d) 

Keturi vaikai $1300 ($1550 po geg 1 d) 

 

Krautuvėlė 
Dainavoje veikia “krautuvėlė”, kurioje parduodami šalti gėrimai ir ledai po pietų maudymosi 
metu. Krautuvėlėje vaikai gali įsigyti tiktai šaltą gėrimą arba ledus. Tuomet vaikai gali nusipirkti 
po vieną arba du pirkinius (ledus/gėrimus). Krautuvėlėje negalima mokėti grynais pinigais, taigi 
prašome tėvelius iš anksto priskaičiuoti atitinkamą sumą prie stovyklos mokesčio. Šalti gėrimai 
ir ledai kainuoja po $1. Per maudimosi laika vaikai galėtų apsilankyti krautuvėlėje vieną ar du 
kartus. Vienam kartui per dieną, prašome pridėti $6 kiekvienam stovyklautojui ($1 už kiekvieną 
pilną stovyklavimo dieną). Dviems kartams per dieną, prašome pridėti $12 kiekvienam 
stovyklautojui ($2 už kiekvieną pilną stovyklavimo dieną). Jeigu stovyklos metu, stovyklautojas 
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nesunaudos paskirtų pinigų, pinigai nebus grąžinami ir liks kaip auka Dainavos stovyklai. 
Nepalikite vaikams stovykloje pinigų. Krautuvėlėje gryni pinigai iš vaiko nebus priimami. 

 

Vieni ledai argėrimas į dieną Du ledai ar gėrimai į dieną 

Vienas vaikas $6 $12 

Du vaikai $12 $24 

Trys vaikai $18 $36 

Keturi vaikai $24 $48 

 

Stovyklos ambulatorija 
Stovykloje veikia ambulatorija, kurioje darbuojasi medicinos sesuo ar gydytojas. Pagal Michigan 
valstybės įstatymus, stovyklautojai negali laikyti su savim vaistų. Jei vaikui vaistai yra būtini – tai 
pristatykite juos ambulatorijos vedėjai. Pažymėkite vaiko vardą, kiek ir kokiais atvėjais vaistai 
turi būti duodami. Vaistai bus rūpestingai ir atitinkamai vaikui įteikiami. 
Nelaimės ar ligos atvėju, stovyklautojams teikiama medicininė pagalba. Rimtais sveikatos 
reikalais mums yra greitai pasiekiamos Chelsea ir Ann Arbor miestų ligoninės. 

Stovyklos adresas 
Camp Dainava 
15100 W. Austin Rd. 
Manchester, MI 48158 
Telefonas: (734) 428-1633 

Papildoma informacija 
Iškilus bet kokiems klausimams dėl registracijos, kreipkitės į Aldą Polikaitienę el. 
paštu: jas@ateitis.org 

Jei turite kitų klausimų, prašome kreiptis į stovyklos vedėją, Rita Bieliauskiene el. paštu: 
jas@ateitis.org 
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PASTABOS TĖVELIAMS ir TAISYKLĖS 

ATVYKIMAS Stovyklautojus kviečiame atvykti į stovyklą liepos 7 d. nuo 3:30 iki 4:30 val. (EDT) 
Michigano laiku. Kiekvienam stovyklautojui bus iš anksto paskirtas kambarys ir lova. 

IŠVYKIMAS Vaikai baigia stovyklauti sekmadienį, liepos 14d., po vėliavų pakėlimo. Vaikus galima 
pasiimti nuo 10:00 iki 11:00 v.r. (EDT) Michigano laiku. Labai svarbu vaikus laiku atsiimti kadangi 
sekancia stovykla prasideda po pietu. 

LIETUVIŲ KALBA Ši stovykla vyksta lietuvių kalba; stovyklautojai turi susikalbėti lietuviškai. 
Stovyklos lietuvių kalba siekia sukurti lietuvišką aplinką, kurioje visuomet kalbama lietuviškai. 
Programa lietuvių kalba yra skirta vaikams, kurie nuolat bendrauja lietuvių kalba, pvz. namuose, 
pas senelius ir kt. Vien lankymas lituanistinės mokyklos kas savaitę neužtikrina pakankamo 
kalbos lygio. Jaunieji ateitininkai nesiekia atstumti vaikų, tačiau vaikai, lankantys stovyklą 
lietuvių kalba, turi suprasti esminius nurodymus ir pokalbius lietuvių kalba. Jeigu stovyklautojo/-
os lietuvių kalbos žinios yra tokios silpnos, kad trukdo stovyklos programai (tuo pačiu ardo kitų 
stovyklautojų lietuvių kalbos aplinką),galimi susisiekti su stovyklautojo/-os tėveliais ir pasiūlyti 
pereiti į stovyklą anglų kalba, kad vaikas patirtų visavertį stovyklavimą. Dainavoje vyksta 
stovykla lietuviu kilmės vaikams, kurie nekalba laisavi lietuviskai. Daugiau informacijos apie sia 
stovykla galite rasti www.lithuanianheritagecamp.org 

Pagarba kitam – Priekabiavimas arba kitų įžeidimas (tiek fiziškai, tiek žodžiu) niekuomet 
nepriimtinas. Už tokį elgesį stovyklautojas gali būti pašalintas iš stovyklos. 

Tylos ir dėmesio ženklas – Iškelta vadovo ranka yra ženklas nutilti ir vadovui duoti dėmesį. 
Vadovai nešaukia ir nenaudoja švilpuko. 

Švara Dainavoje – Už švarą stovykloje yra atsakingi visi – visi prisidėda prie savo barako ir 
bendros stovyklavietės švaros. Stovyklautojai mokomi gerbti Dainavos aplinką ir patalpas: 
nerašo ant sienų, nemėto pagalių ar akmenėlių į pievą, nelupa beržų tošės, surenka popierėlius 
ir kt. šiukšles. 

Valgykla/maistas stovykloje – Meldžiamasi prieš ir po valgio. Stovyklautojai valgo kartu su savo 
būrelio gyventojais ir vadovu. Pavalgę stovyklautojai, sutvarko savo stalą ir suneša prie virtuvės 
įėjimo purvinus indus. Negalima išnešti indų bei įrankių iš valgyklos. Yra trys valgiai ir du 
užkandžiai kasdien. Tėveliai skatinami nevežti maisto ar saldumynų; atsiranda netvarka, vabalų 
ar pelyčių. 

Kramtomoji guma – Draudžiama atsivežti ar kramtyti gumą. 

Grynieji pinigai – Prašome nesivezti grynų pinigų į stovyklą. Stovyklos štabas neatsako už 
pinigus, paliktus stovyklautojams. 

http://www.lithuanianheritagecamp.org/


Paštas – Vaikai labai laukia laiškų, kurie dalinami kasdien. Tėveliai turėtų parūpinti vokų ir pašto 
ženklų, jei stovyklautojai žada siųsti laiškus iš stovyklos. Prašome nesiusti siuntinių su 
dovanomis ir „maisto“ (chips, saldainių, tt). Jeigu siuntinys bus atsiustas bus laikomas su 
stovyklos rengejiais ir gražinamas stovyklos pabaigoje kad galėtu parsivežti į namus.   

Elektronikos prietaisai – Elektroninių aparatų (mobilių telefonų, iPod, video žaidimų, mp3 
grotuvų ir pan. “miesto garsų”) į stovykla vežti negalima. Stovykloje šie prietaisai bus paimti 
vadovų globon iki stovyklos pabaigos. Stovyklos rengejiai neatsakinga už prietaisus, kuriuos 
stovyklautojai atsiveža. 

Telefonas ir lankymas – Telefono skambučiai ardo stovyklos tvarką ir gali sukelti namų ilgesį. 
Stovyklautojų neskatiname skambinti į namus, tačiau, iškilus rimtesniam reikalui, stovyklautojai 
gali skambinti namo su programos vedėjos leidimu. Tėvelių taip pat prašome neskambinti be 
ypatingos priežasties. Tėvelių lankymasis gali sukelti namų ilgesį jūsų (ar ir šalia esančių) 
vaikams ir gali būti toliau sunku jiems stovyklauti. 

Tinkama apranga – Stovyklautojai rengiasi tvarkingai, kukliai ir dėvi tinkamus batus. Jei yra kas 
netinkamo (pvz. rūbai su alkoholio, narkotikų, seksualiniu turiniu bei simboliais, nusmukusios 
kelnės, ypač trumpi šortai ar sijonai, marškinėliai, kurie pilnai neuždengia apatinių rūbų, pilvo, 
nugaros ir krūtinės) vadovybė gali reikalauti, kad stovyklautoja/s persirengtų. Del saraso ka 
atsivezti prasome ziureti i Ka Atsivezti i Stovykla. 

Apranga Jaunuciu Suvaziavimui 
Stovyklos metu vyksta Jaunuju Ateitininku Sajungos suvaziavimas. Stovyklautojiai devi Jaunuju 
Ateitininku Sajungos uniforma per suvaziavima. 
Mergaitėms: mėlynas sijonas ir balta bliuskutė, ateitininku juosta ir zenkliukas, jeigu turi. 
Berniukams: mėlynos kelnės, balti marškinukai, ateitininku juosta ir zenkliukas, jeigu turi. 

Nuostoliai – Stovyklautojai yra atsakingi už bet kokius jų padarytus nuostolius. Jei stovyklautojai 
patys negali atitaisyti, tėveliai finansiškai atsakingi už vaikų padarytą žalą. 

Draudžiama – Draudžiama vartoti alkoholį, narkotikus ar rūkyti be išimties visiems (vadovams, 
štabui, stovyklautojams, mokytojams). 

Stovyklos skalbimo mašinos 
Nors Dainavoje yra skalbimo masina, prašomi atsivežti pakankamai rūbų pasikeisti visam 
stovyklos laikui. Reikalui esant, padėsim stovyklautojui išsiskalbti. Kasdieniniams reikalams, 
Dainavos skalbimo mašinos yra nevartojamos. 

 


