English Follows
Joninių Šventė Neringos Stovykloje, Brattleboro, VT
Birželio 8 - 10 dienomis
Kviečiame į jau antrą kartą organizuojamas Jonines nuostabioje gamtos apsupty Vermonte.
Prašome prisijungti visas Bostono lituanistinės mokyklos šeimas, atvažiuoti pasidžiaugti sena
lietuviška Joninių tradicija, artimiau susipažinti, palinkėti vieni kitiems gerovės,
uždegti Joninių laužą, ieškoti paparčio žiedo, pinti lauko gėlių vainikus, padainuoti ir pašokti,
pasveikinti atėjusią vasarą.
Praeitais metais pradėjome nuostabią tradiciją, šiemet planuojame ją dar linksmiau pratęsti! Čia
rasite keletą nuotraukų iš praeitų metų šventės https://drive.google.com/open?id=0B7bDDd4GnmpqZms4a0IwcVN4Z2M
Kolkas planas toks, detalės dar derinamos:
 Penktadienio vakare, Birželio 8d. – Visi renkamės Neringos stovykloje
 Šeštadienį, Birželio 9d – linksmybės ir užsiėmimai vaikams ir suaugusiems. Vakare –
laužas ir dar daugiau linksmybių!
 Sekmadienį, Birželio 10d. – išvykimas iki 12h.
Kaina
Suaugusiems - $80.00, vaikams iki 18 metų - $40.00 visam savaitgaliui. Į kainą įeina:
 Apgyvendinimas Neringos stovyklos namukuose. Šeimos turės dalintis bendru nameliu,
kuriame yra 10-12 lovų (bunk beds). Turite atsivežti su savimi miegmaišius, pagalves bei
patalynę, rankšluosčius ir kitus reikmenis reikalingus toms dienoms.
 Maitinimas: Šeštadienį 3 kartus- pusryčiai, pietūs ir vakarienė; sekmadienį - pusryčiai.
Registracija
Registruokitės į Joninių šventę čia - https://apklausa.lt/f/blm-jonines-2018u77kup6/answers/new.fullpage iki Gegužės 13-os dienos. Praeitais metais vietos užsipildė
labai greitai, taip kad registruokitės dabar!
Apmokėjimas
Pilna suma už savaitgalį privalo būti sumokėta iki Gegužės 20-os dienos. Čekius rašyti "Boston
Lithuanian School" vardu. Čekius atiduokite iždininkei Kristinai Coleman arba Giedriui
Švenčioniui.
Neringos Stovyklos Adresas
147 Neringa Road.
Brattleboro, VT 05301
www.neringa.org
Kiekviena šeima įsipareigoja prisidėti prie šventės įgyvendinimo ir pravedimo, taip pat prie
virtuvės, bei bendrų tvarkos darbų. Visas detales paskelbsime vėliau.
Lauksime jūsų atsakymų, bei pasiūlymų, taip pat mielai atsakysime į visus jums kylančius
klausimus. Kreipkitės į Giedrių Švenčionį, email sventasg@gmail.com, cell – 603 498 0210.
Ačiū,
Giedrius

Joninės Celebration at Neringa Camp , Brattleboro, VT
June 8 – 10th, 2018
Please join us for the second annual Jonines (Summer Solstice) celebration in beautiful
Vermont. Join all Boston Lithuanian School families to enjoy this old Lithuanian tradition.
Last year we had a blast and are planning to have another great celebration this year! Here are
some pictures from last year’s feast https://drive.google.com/open?id=0B7bDDd4GnmpqZms4a0IwcVN4Z2M
So far plan is as follows (more details to come):
 Friday, June 8th evening – all arrive to Neringa Camp.
 Saturday, June 9th – Fun events for kids and adults. In the evening – fore pit and more
fun!
 Sunday, June 10th – cleanup and departures till noon.
Price
Adults - $80.00, kids up to 18 years old - $40.00 for the whole weekend. Price includes:
 Lodging at Neringa camp huts. 2-3 Families will share a hut each, there are bunkbeds
accommodating 10-12 people. Please bring sleeping bags, pillows, linens, towels and
other toiletries for the weekend.
 Meals will be served - Saturday – breakfast, lunch and dinner. Sunday – breakfast.
Registration
Please register here - https://apklausa.lt/f/blm-jonines-2018-u77kup6/answers/new.fullpage until
May 13th. Last year all spots filled out very fast, please do not wait to register!
Payment
Payment in full is due on May 20th, please make check out to Boston Lithuanian School and
bring it to treasurer Kristina Coleman or Giedrius Švenčionis.
Neringa Camp Address
147 Neringa Road.
Brattleboro, VT 05301
www.neringa.org
We will ask each family to contribute time to help with the event, more details to come. Please
let us know if you have any further questions or comments directly to Giedrius Svencionis, email
sventasg@gmail.com, cell – 603 498 0210.
Thank you,
Giedrius

