EXTREME-SPORTS.LT VAIKŲ IR JAUNIMO STOVYKLA
BURLENČIŲ STOVYKLA:
Stovyklos trukmė : 7 dienos
Stovyklautojų amžius : 10 – 18m.
Stovyklos kaina : 950 Lt.
Stovyklautojų grupė : 8 – 20 vaikų.
Stovyklos pamainos :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

2014-07-06 - 2014-07-12
2014-07-13 - 2014-07-19
2014-07-20 – 2014-07-26
2014-07-27 - 2014-08-02
2014-08-03 - 2014-08-09
2014-08-10 - 2014-08-16
2014-08-17 - 2014-08-23

JĖGOS AITVARŲ STOVYKLA:
Stovyklos trukmė : 7 dienos
Stovyklautojų amžius : 10 – 18m.
Stovyklautojo minimalus svoris: 45 kg.
Stovyklos kaina : 1200 Lt.
Stovyklautojų grupė : mažiausia vaikų
grupė – 4 vaikai. Grupė formuojama iki
8 vaikų.
Stovyklos pamainos :
2014-07-06 - 2014-07-12
2014-07-20 – 2014-07-26
2014-08-03 - 2014-08-09
2014-08-17 - 2014-08-23
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http://www.extreme-sports.lt

Stovykla įsikūrusi kaimo turizmo
sodyboje, Šilutės raj., Kintų miestelio
pakraštyje Suvernų kaime prie pažintinio
girininkijos tako, ant Kuršių marių kranto.
Netoliese vaizdingas Ventės rago pusiasalis, pro kurį praskrenda tūkstančiai
paukščių. Vieta unikali savo kerinčia
gamta, rytais vietoje žadintuvo skamba
paukščių klegesys, bangų ošimas ir
kutenantis vėjas... Čia negali likti abejingas
mus supančiai gamtai.
Extreme-sports.lt vaikų ir jaunimo
stovykla siūlo išbandyti nepatirtų dalykų,
ištrūkti iš miesto šurmulio, pažinti buriuotojų aplinką, išbandyti savo jėgas įvairių
rungčių varžybose.
el. paštas: stovykla@extreme-sports.lt

Pagrindinis mūsų tikslas - pažinti ir
pamilti Vėją, išmokti gerbti mus supančią
gamtą. Jūsų laukia pažintis su naujais
draugais, entuziastingi, stovyklos vadovai ir
patyrę instruktoriai bei begalė puikių emocijų,
kurių nepamiršite niekada.
Nuobodžiauti tikrai nebus kada. Rytais
mankšta ir sotūs pusryčiai, po kurių šoksime į
hidrokostiumus ir gaudysime vėją. Atsikvėpę
po pietų, vėl lipsime ant burlentės ar griebsime
į rankas jėgos aitvarus ir mėgausimės vėjo
teikiamais malonumais iki vakarienės.
Vakarais Jūsų laukia įvairių rungčių
varžybos – lauko ir stalo futbolo, kvadrato ir
tinklinio. Žiūrėsime filmus, nuotraukas,
aptarsime dienos įvykius. Instruktoriai praves
teorijos pamokas. Savo patirtimi mielai su
Jums pasidalins patyrę buriuotojai, tarp kurių
galima sutikti ir mūsų jaunuosius Lietuvos
Respublikos čempionus.
Stovykla įsikūrusi puikioje aplinkoje.
Sodybos kieme yra žaidimo aikštelės, grilis.
Turime erdvią virtuvę bei salę susibūrimams
blogu oru.
Visiems stovyklautojams stovyklos
pamainos uždarymo metu, bus įteikiami
diplomai, marškinėliai ir stovyklos nuotraukų
rinkinys. Mūsų stovyklos rėmėjų dėkaChuwak Shop (www.chuwak.eu),
Pušku pušku (www.puskupusku.lt),
Canyon (www.canyon.lt),
patiems šauniausiems, stipriausiems ar
kūrybiškiausiems stovyklos dalyviams (-ėms),
bus įteikti ypatingi prizai.
DETALI STOVYKLOS PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Teorinės buriavimo pamokėlės;
Praktinės buriavimo pamokėlės;
Pamokos - kaip išsirinkti sau tinkamą
inventorių;
Teorijos ir praktikos atsiskaitymai;
Foto ir video medžiagos analizė;
Piešinių konkursas arba kiti
užsiėmimai;
Tapyba ant marškinėlių;
Rungčių varžybos;
Mankšta – jogos pagrindai, krosas;
Daug puikių įspūdžių, naujų draugų ir
šypsenų veiduose!

el. paštas: stovykla@extreme-sports.lt

APGYVENDINIMAS
Šilutės rajonas, Kintų miestelis, Suvernų
sodyba.
Stovyklautojai
apgyvendinami
sodyboje esančiame name su visais patogumais.
Į STOVYKLOS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Apgyvendinimas;
Maitinimas 4 kartus per dieną;
Stovyklos programa;
Buriavimo pamokos;
Visa reikalinga įranga (burlentės,
burės, trapecijos, gelbėjimo
liemenės);
Instruktorių paslaugos;
Hidrokostiumai (neturintiems
savo);
Vandens bateliai (neturintiems
savo);
Stovyklautojo sveikatos draudimas;
Marškinėliai;
Nuotraukos;
Diplomai;
Prizai.

PASTABOS:
•
•

Stovyklautojams būtina turėti
medicinos pažymą ( forma 027-1a)
Vaikų atvežimu į stovyklą rūpinasi
patys tėveliai ar globėjai.

GALIMYBĖS:
•
•

•

Nuotraukas ir vaikų stovyklos
dienoraštį galite rasti čia:
http://www.facebook.com/#!/pages/E
xtreme-sportslt-vaik%C5%B3stovykla/138862582828853
http://www.extremesports.lt/forumas/viewtopic.php?f=5
2&t=18922

Daugiau informacijos ir kelialapių teiraukitės:
El.paštas: stovykla@extreme-sports.lt;
Tel.+37068500933.
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