IŽATVIR'HNTA
Siaulių Norrnundo Valterio jaunimo mokyklos
direktoriaus 2020 m. vasario 11 d.

įsakymu Nr. V-Įč

ŠIAULIUNORMUNDOVALTERIO JAUNIMOMOKYKLA
PĖSČIUJU ŽYGIO „11 NUOTRAUKULIETUVAI“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Pėsčiųjų žygio (toliau

- žygis) „11 nuotraukų Lietuvai“, skirto Lietuvos
30
atkūrimo
nuostatai
mečiui,
nustato žygio tikslus, uždavinius, organizavimo
Nepriklausomybės
tvarką bei taisykles.
2. Žygyje kviečiami dalyvauti Šiaulių miesto ugdymo įstaigų mokiniai ir juos
lydintys mokytojai, organizacijos, šeimos.
3. Žygyje dalyvaujama komandomis:
3.1. Ugdymo įstaigos komandą sudaro ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 15
bendruomenės narių ir 1 vadovas. Komandų skaičius iš tos pačios įstaigos neribojamas.
3.2. Kitas komandas sudaro ne mažiau kaip 2 asmenys.
4. Žygio dalyviai turi įveikti maršrutą pagal gautas nuorodas, surinkti dėlionės detales,
nusifotografuoti (visa komanda) prie aplankytų objektų, susijusių su Lietuvos Nepriklausomybė, o
nuotraukas iki 2020 m. kovo 16 d. atsiųsti el. p. llnuotrauku(čngail.com. Nuotraukos bus
skelbiamosfacebook paskyroje Vienuolika Nuotrauku Lietuvai.
5. Visos žygyje dalyvavusios komandos bus apdovanotos diplomais, o trims
komandoms, greičiausiai įveikusioms maršrutą ir teisingai surinkusioms dėlionę, bus įteikti
specialūs prizai. Komanda, kurios nuotraukos surinks daugiausiai patiktukų, bus apdovanota
papildomu prizu.
6. Kiekvienas
zygio dalyvis asmeniškai atsako už savo asmeninius daiktusIr sveikatą.
Žygyje dalyvaujama savo rizika, atsižvelgiantį savo asmeninį fizinį pasirengima. Už asmenis, kurie
yra jaunesni nei 18 m., atsakojuos lydintys suaugusieji. Už sauguma žygio metu (pvz.. žygiavimas
važiuojamąja kelio dalimi) atsako patys žygio dalyviai.

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
7. Žygio tikslas- paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30

—

metį.

Žygio uždaviniai:
8.1. įamžinti nuotraukose Šiaulių miestui ir Lietuvai svarbius objektus;
8. 2. ugdyti pilietiškumą, patriotizmą, socialines kompetencijas;
8.3. skatinti burtis keliauti mėgstančius vaikus ir suaugusiuosius, propaguoti keliavimą
pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinka tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti
prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą;
8.4. stiprinti bendruomeniškumą ir skatinti bendradarbiavimą tarp institucijų.
8.

111 SKYRIUS
ORGANIZAVIMASIR PROGRAMA

9. Žygį organizuoja Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla. Partneriai - Šiaulių

turizmo informacijos centras.
10. Žygis vykdomas Šiaulių mieste.
ll. Žygiuojama šaligatviais, pėsčiųjų takais, kur jų nėra - kairiąja kelio puse, laikantis
Kelių eismo taisyklių reikalavimų.

12. Registracija į žygį:
12.1. Komandos iki 2020 kovo 6 d. registruojasi užpildydamos elektroninę formą:

httpS://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bUfVKLccSEib59BWOp00d2uc7UYFEJVP
tth00Y9h05UO 1 AvUFRDOUlKMOZHRik4TszOUk5NOOwNS4u
122. Informacija teikiama telefonu 8 (41) 55 30 09 ir el. p. llnuotraukuūbgmailcom.
13. Žygio laikas ir vieta:
131. Žygis vyks 2020 m. kovo 10 d. 12.00 — 15.00 val.
132. Žygio starto ir finišo vieta - Vilniaus g. 213, prie Šiaulių Turizmo
informacijos centro.
133. Starto vietoje komandos bus supažindintos su renginio taisyklėmis ir gaus
pirmąją dėlionės detalę su nuorodaį kitą žygio punktą.
13.4. Komandos kviečiamos pasipuošti tautine atributika.
14. Žygio programa:
l4.l. 12.00 val. - Tautiškos giesmės giedojimas.
142. 12.05 val. — išsami informacija apie žygį.
143. 12.10 - startas.
14.4. 14.00 — 15.00 — finišas ir dalyvių apdovanojimai.
IV SKYRIUS

.
DALYVIAMS
DRAUDIMAIIR REIKALAVIMAI ZYGIO
15. Žygio dalyvis privalo:
15 .1. laikytis žygio taisyklių ir

nuostatų;

15.2. laikytis Kelių eismo taisyklių;
15.3. pasirūpinti tinkama apranga ir avalyne;
15.4. laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti
drausmingas, tausoti gamtą ir aplinką;
15.5. saugoti savo asmeninius daiktus;
15.6. informuoti vadovą apie pasitraukimą iš žygio. Žygio dalyvis, susižeidęs ar
__

sutrikus sveikatai, privalo kreiptis įmedikus.
16. Žygio metu draudžiama:
16.1. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis;
16.2. bėgti;
16.3. atsiskirti nuo komandos;
16.4. skleisti politinę propagandą;
16.5 . pažeidinėti viešąją tvarką;
16.6. pažeidinėti kelių eismo taisykles;
l6.7. vartoti alkoholinius gėrimus, psichotropines medžiagas;
17. Žygio dalyviai turi teisę bet kuriuo metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame
dalyvauti apie tai informuojant renginio organizatorius.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas,

o

pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami.
19. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės
vadovautis.

