Vydūniečių vasaros stovykla Pervalkoje
2018 m. birželio 18 – 24 d.d.
Tikslas: Vydūno draugijos dainavimo būrelio narių iniciatyva, šiais metais organizuojame vasaros meninę
kultūrinę stovyklą Vydūno draugijos nariams, jų šeimoms ir bičiuliams, besidomintiems Vydūno gyvenimu,
jo darbais, Mažosios Lietuvos bei Pamario krašto kultūra, norintiems pailsėti ir turiningai praleisti vieną
vasaros savaitę Kuršių Nerijoje.
Bendruomeniškas tikslas: surengti koncertą/renginį Kuršių Nerijos gyventojams,
bendradarbiavimo ryšius su Kuršių Nerijos kultūros/meno žmonėmis bei kolektyvais.

užmegzti

Stovyklos data: 2018 m. birželio 18 – 24 d. d.
Stovyklos vieta: Praktinio mokymo bazė "Kalbantys sodai", Pervalkos g. 1, Pervalka, Neringos m. Daugiau
informacijos: https://www.facebook.com/pg/kalbantyssodai/photos/?ref=page_internal
Visos stovyklos kaina 1 asmeniui (6 nakvynės ir 3 k./d. maitinimas): 150 Eur.
Kiekvienas stovyklautojas už apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas atsiskaito asmeniškai, stovyklos metu
(grynais, kortele, pavedimu pačioje poilsio bazėje).
Stovyklautojų skaičius: 20 – 30 asmenų.
Stovyklos gyvenimo sąlygos:
 Nakvynė – kambariai dviviečiai/triviečiai, su dušu, WC kiekviename kambaryje;
 Maitinimas – 3 kartus per dieną. Gali būti vegetariškas/veganiškas maistas.
 Darbo/poilsio sąlygos: darbo salė su multimedija, poilsio-laisvalaikio kambarys, valgomasis,
koplytėlė, terasa ant marių kranto.
Atvykimas/grįžimas: kelione ( į stovyklą ir atgal) rūpinasi patys stovyklautojai.
 Galima atvykti automobiliu. Papildomos išlaidos be kuro: Kelto mokestis į abi puses automobiliui su

vairuotoju – 12,30 Eur, 1 asmeniui – 1 Eur. Įvažiavimo į Kuršių Neriją mokestis lengvajam
automobiliui iki 06 19 – 5 Eur, nuo 06 20 – 20 Eur. Pervalkoje – nemokama aikštelė automobiliams.
 Galima vykti tarpmiestiniu autobusu. Pvz, vykstant iš Vilniaus: autobusas Vilnius – Pervalka

išvyksta/atvyksta kasdien 7.00/12.20 val., Pervalka – Vilnius: 15.45/20.55 val. Bilieto kaina į vieną
pusę – 23 Eur, Perkant į abi puses – 41.40 Eur.
Stovyklos veiklos :
Dainavimo repeticijos kasdien, Vydūno tekstų skaitymas vakarais, kūrybiniai užsiėmimai laisvalaikiu,
ekskursijos po kuršių Neringą (pagal pageidavimą), dalyvavimas (kaip žiūrovai) XX tarptautiniame folkloro
festivalyje ,,Tek saulužė ant maračių”, birželio 22-24 dienomis.

Už stovyklą atsakingas asmuo: Agnė Černiauskaitė – agne.gabriele@gmail.com, 867345604.
Registracija į stovyklą – iki gegužės 31 d. vakaro, Agnės kontaktais. Visi norintys pasidomėti,
pasitarti, vykti į stovyklą, gali skambinti, rašyti Agnei – ji atsakys į jūsų klausimus išsamiau.

