Žiemos žygis: Žasliai – Žiežmariai
2019 m. vasario 17 d.
Praktinė informacija
Kas gali dalyvauti žygyje:
14 metų ir vyresni vaikai, jaunesni vaikai gali dalyvauti, tik jeigu juos lydi tėveliai.
Kur susitinkame:
iš Vilniaus vykstantys skautai susitinka Vilniaus geležinkelio stotyje
iš Kauno vykstantys skautai susitinka Kauno geležinkelio stotyje
iš Panevėžio ar Klaipėdos vykstantys skautai galėtų prisijungti Vilniaus arba Kauno stotyse arba
Žasliuose.
Kada susitinkame:
Tiek Vilniuje, tiek ir Kaune susitikimas geležinkelio stotyje vasario 17 dieną 09:15
Vilniuje jus pasitiks Audrius (861611505), Kaune jus pasitiks Renaldas (865921130)
Koks žygio planas:
Iš Vilniaus traukinys į Žaslius išvyksta 09:35 ir atvyksta į Žaslius 10:18
Iš Kauno traukinys į Žaslius išvyksta 09:40 ir atvyksta į Žaslius 10:22
Visi susirenkame Žaslių stoties patalpose. Susipažįstame. Instruktažas.
Keliaujame pėsčiomis nuo Žaslių stoties link Žaslių bibliotekos. Ten padovanojome vietos
bendruomenei Icchoko Rudaševskio dienoraščio knygą
Žygiuojame toliau kaimo vieškeliais link Strošiūnų miško.
Priėję mišką užkandžiaujame. Skautiški žaidimai. Laužas.
Einame mišku kol pasiekiame Triliškes.
Pereiname per estakadą virš autostrados ir einame jau Žiežmarių miesteliu link sinagogos.
Žiežmarių sinagogoje vyksta edukacija ir vaišės.
Viso žygio distancija 11 km. Trukmė su sustojimu atsikvėpti, atsigerti arbatos ir užkasti - 4 valandos.
Kada grįžtame:
Iš Žiežmarių autobusas į Vilnių išvyksta 16:22, Vilniaus autobusų stotyje bus 17:15
Iš Žiežmarių autobusas į Kauną išvyksta 16:46, Kauno autobusų stotyje bus 17:25
Kaina:
Vieno vaiko kaina 10 EUR (į kainą įskaičiuotas traukinio ir autobuso bilietai Vilnius/Kaunas – Žasliai,
Žiežmariai – Vilnius/Kaunas, šiltas maistas Žiežmariuose)
Suaugusiojo kaina 15 EUR (į kainą įskaičiuotas traukinio ir autobuso bilietai Vilnius/Kaunas – Žasliai,
Žiežmariai – Vilnius/Kaunas, šiltas maistas Žiežmariuose)
Dalyvio mokestį prašome pervesti iki 2019 m. vasario 11 d. į Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės
atsiskaitomąją sąskaitą LT097044060000907953,
Mokėjimo nurodymo dalyje būtina įrašyti: dalyvio „VARDĄ PAVARDĘ ir skautų žygis“

Svarbu ruošiantis žygiui ir būtina turėti:
Kuprinė
Žygiui per sniegą pritaikyta ir drėgmei atspari avalynė, ji turi būti šilta ir patogi
Megztinis, šilta striukė, žieminės kelnės, kepurė, šalikas, pirštinės
Atsarginė pora kojinių ir pirštinių
Atsarginis megztinis
Dubenėlis, šaukštas, puodelis
Arbatos termosas
Lengvi užkandžiai (daržovės, vaisiai, sumuštiniai)
Tėvų leidimas į stovyklą

