PATVIRTINTA
Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos
direktoriaus 2017 m. vasario 23 d.
įsakymu Nr. V- 44
ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLA
PĖSČIŲJŲ ŽYGIO IR FOTOGRAFIJŲ
„11 NUOTRAUKŲ LIETUVAI“ KONKURSO
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pėsčiųjų žygio (toliau - žygis) „11 nuotraukų Lietuvai“, skirto Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai, nuostatai (toliau nuostatai) nustato žygio tikslus, uždavinius,
organizavimo tvarką bei žygio taisykles.
2. Žygyje kviečiami dalyvauti Šiaulių miesto ugdymo įstaigų mokiniai ir juos
lydintys mokytojai, organizacijos, šeimos.
3. Žygyje dalyvaujama komandomis:
3.1. Mokinių komandą sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 15 mokinių ir 1
mokytojas. Komandų skaičius iš tos pačios įstaigos neribojamas.
3.2. Ne mokinių komandą sudaro ne mažiau kaip 3 asmenys.
3.3. Pageidautina, kad komandos pasipuoštų tautine atributika. Būtina sąlyga:
turėti išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir įdiegtą „QR code reader“ programėlę
(programėlė QR brūkšninių kodų nuskaitymui, kurią galite nemokamai parsisiųsti). Naudodamiesi
išmaniuoju telefonu rasite nuorodas, kur eiti toliau.
4. Žygio dalyviai turi įveikti nurodytą maršrutą ir nusifotografuoti prie, jų
manymu, Šiaulių miestui svarbių objektų. Nuotraukas atsiųsti el.p. 11nuotrauku@gmail.com iki
2017 m. kovo 17 d.
5. Nuotraukas vertins fotografai profesionalai. Geriausių nuotraukų autoriai bus
apdovanoti.
6. Įveikdami maršrutą, žygio dalyviai nesivaržo.
7. Kiekvienas žygio dalyvis asmeniškai atsako už savo asmeninius daiktus ir
sveikatą. Sveikatą rekomenduojama pasitikrinti prieš žygį. Žygyje dalyvaujama savo rizika,
atsižvelgiant į savo asmeninį fizinį pasirengimą. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 18 m., atsako
juos lydintieji suaugusieji. Už saugumą žygio metu (pvz.: žygiavimas važiuojamąja kelio dalimi)
atsako patys žygio dalyviai.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
8. Žygio tikslas - paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
9. Žygio uždaviniai:
9.1. įamžinti nuotraukose Šiaulių miestui ir Lietuvai svarbius objektus;
9.2. ugdyti pilietiškumą ir patriotizmą;
9.3. skatinti keliauti mėgstančių vaikų ir suaugusiųjų vienijimąsi, propaguoti keliavimą
pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti
prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą;
9.4. skatinti bendradarbiavimą tarp institucijų.
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III SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS IR PROGRAMA
10. Žygį organizuoja Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla. Partneriai - Krašto
apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6 - oji rinktinė ir Šiaulių turizmo informacijos
centras.
11. Žygis vykdomas Šiaulių mieste.
12. Žygiuojama šaligatviais, pėsčiųjų takais, kur jų nėra - kairiąja kelio puse, laikantis
Kelių eismo taisyklių reikalavimų.
13. Registracija į žygį:
13.1. Komandos imtinai iki 2017
kovo 7 d. registruojamos
el. p.
nvalterio.sjm@gmail.com arba 11nuotrauku@gmail.com, (informacija telefonu: 8 (41) 55 30 07)
kuriame nurodoma mokykla (organizacija), atsakingo asmens vardas, pavardė, tel. Nr., komandos
pavadinimas ir sudėtis tokia tvarka: komandos nario pavardė, vardas, gimimo data, klasė (jei
mokinys) bei nurodomas komandos kapitonas.
13.2. Starto vietoje žygeiviai gaus dalyvio korteles ir nuorodą.
13.3. Kontrolės postuose stovės KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kariai
savanoriai.
14. Visa informacija apie žygį skelbiama starto vietoje.
15. Žygio programa:
15.1. Žygis vyks 2017 m. kovo 10 d.;
15.2. Komandos renkasi 12.45 val. Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare, prie Kaštonų
alėjos (prie scenos).
15.3. Komandos narių sutikrinimas (12.45 – 13.00 val.);
15.4. Žygio atidarymas ir startas 13.00 val.;
15.5. Finišas iki 16.00 val. Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare, prie Kaštonų alėjos (prie
scenos).
15.6. 16.30 val. – Žygio pabaiga.

IV SKYRIUS
DRAUDIMAI IR REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS
16. Žygio dalyvis privalo:
16.1. laikytis žygio taisyklių ir nuostatų;
16.2. eidamas keliais, laikytis Kelių eismo taisyklių;
16.3. turėti atšvaitą (atšvaitinę liemenę), aprangą ir avalynę pritaikytą žygiams;
16.4. laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti
drausmingas, tausoti gamtą ir aplinką;
16.5. saugoti savo asmeninius daiktus;
16.6. informuoti vadovą apie pasitraukimą iš žygio. Žygio dalyvis, susižeidęs ar
sutrikus sveikatai, privalo kreiptis į medikus.
17. Žygio metu draudžiama:
17.1. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis;
17.2. bėgti;
17.3. skleisti politinę propagandą;
17.4. pažeidinėti viešąją tvarką;
17.5. pažeidinėti kelių eismo taisykles;
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17.6. vartoti alkoholinius gėrimus;
18. Žygio dalyviai turi teisę bet kurio metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame
dalyvauti.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai
jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami.
20. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės
vadovautis.
_____________________________

