Vasaros
stovyklos
vaikams

VIP STOVYKLA - ATOSTOGOS
Tai TIKROS atostogos vaikams, kurių pavydėtų net suaugę! Stovyklautojams
netrūks gerų emocijų, nuotykių, pažinimo džiaugsmo, būrio naujų draugų,
o kur dar įsimintinos X-Planet pramogos! Tai – atradimų laikas, turiningas
laisvalaikis bei nepamirštamos šėlionės!
Kiekvieną dieną mažųjų lauks ir veiklos už X-Planet ribų:
• Filmas „Multikino” salėje
• Pažintis su skirtingomis sporto šakomis „Delfi” sporto centre
• Pramogos ir tarzano pietūs medžiuose nuotykių parke „Uno parks”
• Pasikvaiščiojimas drąsuoliams dinozaurų apsuptyje „Dino” parke
• Išvyka ir 3 min. gyvas pokalbis radijo eteryje! Vaikai pasijus tikrais radijo DJ!
• Penktadienis – vandens pramogų diena ir pietūs „Vichy” vandens parke
Metas atsipalaiduoti, pasisemti įkvėpimo ir truputėlio žinių!
Skirta 6-12 metų vaikams.

SPORTININKŲ STOVYKLA
Aktyviai dūksime, išdykausime, netgi patys pasigaminsime
priemones sportui!
Žaisime, ugdysime ritmo pojūtį šokdami, susipažinsime su
gimnastikos pratimais, kursime estafetes ir kliūčių ruožus, o
pavargus atsipalaiduosime su joga!
Ne tik kursime, smagiai leisime laiką, bet ir atrasime naujas veiklas,
ugdysime komandinę dvasią, lyderystės įgūdžius, draugiškai
palaikysime vienas kitą.
Kartu su kūrybiniais užsiėmimais patirsime, ką reiškia tikros
X-Planet linksmybės!
Skirta 6-12 metų vaikams.

VIP ATOSTOGOS

I pamaina

birželio 19 d. – birželio 23 d.

II pamaina

birželio 26 d. – birželio 30 d.

III pamaina

liepos 10 d. – liepos 14 d.

iššūkiai, pažintys bei žaidimai! Registruokis

IV pamaina

liepos 17 d. – liepos 21 d.

pats! Registruok sesutę, broliuką, pusseserę,

V pamaina

liepos 24 d. – liepos 28 d.

VI pamaina

liepos 31 d. – rugpjūčio 4 d.

VII pamaina

rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 11 d.

„X-Planet“ kviečia atostogų dieną praleisti
kitaip! Tavęs laukia įvairios pramogos,

pusbrolį, kiemo ar mokyklos draugą į pačią
KIEČIAUSIĄ DIENOS STOVYKLĄ!

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

7:30 – 8:30

Pasitinkame stovyklautojus

8:30 – 9:00

Susipažįstame su stovyklos vadovais ir stovyklautojais

9:00 – 9:30

Pusryčiaujame

9:30 – 10:00

Pramogaujame „X-Play“ žaidimų aikštelėje

10:00 – 13:00

Žygiuojame į
„Multikino“ salę ir kino
užkulisius

Pramogaujame „Delfi
sporto centre“

„Uno Parks“ nuotykiai
gamtoje

Pažintinė ekskursija
radijo stotyje „Kelyje“

Pietaujame gamtoje,
„Uno Parks“ erdvėje

Apsilankymas „Dino“
parke

10:00 – 12:00

Pramogaujame „X-Play“ žaidimų
aikštelėje, žaidžiame žaidimus

13:00 – 14:00

Pietaujame

12:00 – 15:00

Linksminamės ir pietaujame „Vichy“
vandens parke

14:00 – 15:00

Pramogaujame „X-Planet“ žaidimų automatų erdvėje

15:00 – 16:00

Pramogaujame „X-Planet“
atrakcionuose

15:00 –16:30

Pramogaujame „X-Planet“ atrakcionuose

16:00 – 17:00

Pramogaujame „X-Planet“ žaidimų
automatų erdvėje

16:30 – 17:30

Pramogaujame „X-Play“ žaidimų aikštelėje

17:00 – 17:30

Pramogaujame „X-Play“ žaidimų
aikštelėje

17:30 – 18:00

Skirta
vaikams nuo 6 iki
12 metų

Prisimename dienos nuotykius ir laukiame tėvelių

Stovykla rengiama
kiekvieną savaitę nuo birželio
19 d. iki rugpjūčio 11 d.

Stovyklos trukmė
5 dienos
(pirmadienis-penktadienis)

Stovyklos kaina
50 EUR dienai/vaikui arba 250 EUR už 5 dienas/vaikui
Maitinimas įskaičiuotas (pusryčiai ir pietūs)

SPORTO STOVYKLA

I pamaina

birželio 19 d. – birželio 23 d.

II pamaina

birželio 26 d. – birželio 30 d.

III pamaina

liepos 10 d. – liepos 14 d.

IV pamaina

liepos 17 d. – liepos 21 d.

V pamaina

liepos 24 d. – liepos 28 d.

VI pamaina

liepos 31 d. – rugpjūčio 4 d.

VII pamaina

rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 11 d.

„X-Planet“ kviečia į sporto stovyklą, kurioje išmoksime dirbti komandoje, lavinsime savo kūrybinius gebėjimus, išbandysime įvairius
atrakcionus „X-Planet“ erdvėje. Jei Tu nenustygsti vietoje, ši stovykla Tau padės išsikrauti ir patobulinti savo sportinius įgūdžius! Čiupk
savo draugą į parankę ir bėgte registruotis!
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

7:30 – 8:30

Pasitinkame stovyklautojus

8:30 – 9:30

Susipažįstame su stovyklos vadovais ir stovyklautojais

9:30 – 10:00

Pusryčiaujame

9:30 – 11:30

Pramogaujame „X-Planet“ žaidimų automatų erdvėje

11:30 – 13:30

Užsiimame kūrybine veikla

13:30 – 14:30

Pietaujame

14:30 – 15:30

Pramogaujame „X-Play“
žaidimų aikštelėje

Mokomės alpinizmo meno
„X-Rock“ atrakcione

Išjudiname kūną
„X-Move“ atrakcione

Lenktyniaujame „X-Drive“
atrakcione

15:30 – 17:30

Pasiskirstome į komandas, dalyvaujame estafetėse

17:30 – 18:00

Prisimename dienos nuotykius ir laukiame tėvelių

Skirta
vaikams nuo 6 iki
12 metų

Stovykla rengiama
kiekvieną savaitę nuo birželio
19 d. iki rugpjūčio 11 d.

Stovyklos trukmė
5 dienos
(pirmadienis-penktadienis)

PENKTADIENIS

Rungtyniaujame „Slamball“
atrakcione

Stovyklos kaina
25 EUR dienai/vaikui arba 125 EUR už 5 dienas/vaikui
Maitinimas įskaičiuotas (pusryčiai ir pietūs)

X-PLANET VAIKŲ VASAROS STOVYKLOS TAISYKLĖS
Šeimos pramogų parkas „X-planet“ Vilniuje, PPC OZAS,
III a. (toliau – X-planet) siūlo tikras atostogas Jūsų
vaikams, kuriose negailėsime gerų emocijų, pažinimo ir
tiesiog megausimės naujais draugais, gerai bei išradingai
leidžiamu laiku. Mes siekiame ir trokštame, kad Jūsų vaikui
ši stovykla būtų pati įsimintiniausia, bet kartu naudinga
bei saugi. Taigi, visų tėvelių dėmesiui:
1.

Stovyklos rezervacija galios tik tada, kai apie tai Jums
praneš susisiekęs administratorius.

2.

Iš anksto neužsiregistravę, tačiau atvykę į stovyklą
vaikai (jei jų atvykimo dieną yra likusių laisvų vietų),
priimami ne ilgesniam laikotarpiui nei yra laisvų vietų.

3.

Tėvai įsipareigoja užtikrinti vaiko saugų atvykimą
į stovyklą ir išvykimą iš jos. Vaiką atlydėti privalo
suaugęs (pilnametis) asmuo.

4.

Stovykla vyksta darbo dienomis nuo 7:30 iki 18:00 val.

5.

Vaikų priėmimas vyksta X-planet nuo 7:30 iki 8:00 val.

6.

Tėvai privalo informuoti apie vaiko neatvykimą į
stovyklą tel. Nr. +370 685 72645; +370 652 88566.
Apmokėjus, tačiau neatvykus už praleistas dienas
pinigai grąžinami nebus.

7.

Tėvai privalo informuoti stovyklos vadovą apie vaiko
sveikatos būklę (apie lėtines, ūminės ligas, alergijas ir
t. t.) arba elgesio ir bendravimo ypatumus (padidintą
jautrumą, hiperaktyvumą ir t. t.). Vaikai, turintys
sveikatos sutrikimų, privalo pristatyti gydytojo
pažymą, kad vaikui leidžiama dalyvauti stovykloje,
nurodant kokios išskirtinės priežiūros sąlygos ar
fizinis krūvis jam rekomenduotinas.

8.

Vaiko ligos atveju, apie tai pranešus ne vėliau
kaip vieną dieną iki stovyklos pamainos pradžios,
grąžinama 90% sumokėtos sumos. Vaikui susirgus
stovyklos eigoje, stovyklos lankymas gali būti
laikinai stabdomas, tik pateikus gydytojo arba
sveikatos priežiūros institucijos išduotą dokumentą,

patvirtinantį ligą. Lankymas pratęsiamas vaikui
pasveikus, proporcingai apmokėtam dienų skaičiui,
bet ne ilgiau, nei iki paskutinės stovyklos dienos.
Likusi neišnaudota pinigų suma negrąžinama.
9.

Prašome neleisti vaikui neštis į stovyklą
vertingų
daiktų
(mobiliųjų
telefonų,
planšetinių
kompiuterių,
fotoaparatų,
elektroninių žaidimų, pinigų ir kt.). Už vaiko
atneštų vertingų daiktų saugumą stovyklos
vadovai ir X-planet darbuotojai neatsako.

10. Labai prašome tėvus atsižvelgti į vadovo
pastabas dėl netinkamo vaiko elgesio
stovyklos metu. Vaikai, kurių elgesys
dažnai būna nesaugus jiems patiems ir
aplinkiniams, nepagarbus stovyklos vadovo
ar kolektyvo atžvilgiu, gali būti pašalinami iš
stovyklos apie tai iš anksto pranešus tėvams.
11. Vaikams padarius materialinę žalą PPC OZAS
ar X-planet inventoriui, turtui, kitiems X-planet
darbuotojams, lankytojams, žalą padengia tėvai
(globėjai, rūpintojai).
12. Stovyklos metu vaikai privalo turėti:
a. atsarginius marškinėlius;
b. sportines kelnes;
c. sportinę avalynę.
13. Tėvai privalo patys susipažinti ir supažindinti savo vaikus
su X-planet vidaus tvarkos taisyklėmis, šiomis stovyklos
taisyklėmis ir įpareigoti vaikus taisyklių laikytis. Vaikams
nesilaikant nurodytų taisyklių, visa atsakomybė tenka
tėvams. Pasirašydami šias taisykles tėvai patvirtina, kad
su nurodytomis taisyklėmis susipažino ir supažindins
su jomis savo vaikus, taip pat neprieštarauja, kad
nuotraukos ar filmuota medžiaga su vaiko
atvaizdu gali būti naudojama X-planet
rinkodaros reikmėms.

X-PLANET, ŠEIMOS PRAMOGŲ PARKAS

registruokitės!

Ozo g. 18, PPC OZAS, III aukštas,
LT-08243, Vilnius

X-PLANET STOVYKLŲ REZERVACIJA

8 652 88 566
info@xplanet.lt

