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Mieli Tėveliai,
Džiaugiamės, jog pernai vasarą, tėveliams ir vadovams bendradarbiaujant, pastebimai sumažėjo
nesklandumų dėl elektronikos naudojimo.
Atsitraukti kurį laiką nuo „ekranų“ yra sveika ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Neringos stovykla
suteikia progą atsijungti nuo virtualaus pasaulio ir patirti nuostabų realų pasaulį.
Nors turime elektronikos naudojimo gaires, bet žinom, kad kartais stovyklautojai pasilieka savo telefonus
su savimi. Vaikai, kurie pasilieka savo telefonus stovykloje, praranda galimybę džiaugtis čia pat šalia
esančiais draugais, išbandyti savo kūrybingumą, bendrauti su ugdančiais ir globojančiais suaugusiais bei
patirti nuostabų Vermont‘o gamtos grožų. Žinelių siuntinėjimas, naujienų socialiniuose tinkluose
tikrinimas ar įvykių už Neringos ribų sekimas atima galimybę pilnai patirti tai, ką Neringa suteikia.
Ir šiais metais prašome jūsų bendradarbiauti: kaip numatyta mūsų gairėse, kad vaikai atiduotų jums savo
prietaisus, kad nei jiems patiems, nei vadovybei nereikėtų dėl to rūpintis.
Padėkite vaikams patirti, jog gali išbūti be savo
telefono/elektronikos savaitę ar dvi. Tebūna tai
teigiamas iššūkis jiems ir jums!
Stovyklavimo patirtis toliau nuo namų ir tėvelių
padeda vaikams augti ir bręsti. O jei pagalvojote:
„bet aš noriu turėti ryšį su savo vaiku kol jis bus
Neringoje.“ Galite! Kaip smagu sulaukti ranka
rašyto laiško ar atvirutės. Ir tai gali būti nauja
patirtis! Jei iškils svarbus reikalas susisiekti su vaiku
telefonu, jums visuomet mielai tarpininkaus
stovyklos administracija. Galite paskambinti ar
parašyti el. laišelį stovyklos vedėjoms. Jei
stovyklautojai nori fotografuoti, siūlome atsivežti
tradicinį ar vienkartinį foto aparatą. Be to, stovyklose būna fotografas, kuris padaro daug ir gražių
stovyklos nuotraukų (kuriomis pasidaliname su visais).
Padėkime vaikams pilnai įsitraukti į stovyklos dinamiką ir programą be elektronikos.
Todėl prašome Jūsų užtikrinti, kad Jūsų vaikai paliks savo elektroniką namuose. Prašome gerbti mūsų
taisykles.
Jeigu iškilo daugiau klausimų ar neaiškumų, prašome kreiptis į mus.
Iki pasimatymo Neringoje!
Regina ir Dana
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