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OLIMPINIO UGDYMO PROJEKTO „RIDIKAS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Olimpinio ugdymo projekto „Ridikas“ (toliau – Projektas) nuostatais reglamentuojamas 

Projekto tikslas, uždaviniai, dalyviai, data ir vieta, organizavimo ir dalyvavimo tvarka. 

1.2. Projektas vyks 2019 m. lapkričio–2020 m. gegužės mėnesiais Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro klube „Saulutė“, Šermukšnių g. 11, Klaipėda. 

1.3. Projektą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Molo g. 60-1, LT-92278, 

Klaipėda, tel. (8 46) 21 49 74, el. paštas info@kvlc.lt, www.kvlc.lt). Projekto koordinatorė –

Modesta Vainorienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ skyriaus vedėja, Projekto 

organizatorė – Indrė Drungilienė, neformaliojo vaikų švietimo (sveikos gyvensenos) mokytoja 

(Šermukšnių g. 11, Klaipėda, tel. Nr. (846) 38 35 34, el. paštas klubasaulute@kvlc.lt).  

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Skatinti mokinių fizinį aktyvumą, grįstą olimpizmo principais ir olimpinėmis 

vertybėmis.  

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Supažindinti su olimpizmo idėja ir principais. 

3.2. Ugdyti kilnaus elgesio ir sąžiningo žaidimo vertybes. 

3.3. Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius. 

3.4. Skatinti sistemingo mankštinimosi motyvaciją. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Projekte kviečiami dalyvauti Klaipėdos miesto mokyklų priešmokyklinio ugdymo ir I-

IV klasių mokiniai. 

 

V. DATA IR VIETA 

 

5.1. Projektas vyks 2019 m. lapkričio–2020 m. gegužės mėnesiais Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro klube „Saulutė“, Šermukšnių g. 11, Klaipėda. 

 

VI. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

6.1. Projekto veiklas sudaro – teorinės žinios, mankštos, judrieji žaidimai, sportinė pramoga, 

viktorina.  

6.2. Projekte gali dalyvauti visa mokinių klasė arba dalis mokinių.  

6.3. Projekto veiklos vyks pasirinktinai pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 13.30-

14.15, laiką iš anksto suderinus su projekto organizatoriais. 

6.4. Viena mokinių klasė Projekto veiklose gali dalyvauti nuo 1 iki 2 kartų. 

6.5. Norintys dalyvauti Projekte, registruojasi telefonu (846) 38 35 34 arba el. paštu 

klubasaulute@kvlc.lt.  
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6.6. Projekto dalyviams reikia turėti sportinę aprangą ir avalynę.   

6.7. Mokiniams, negalintiems dalyvauti fizinėje veikloje, bus organizuojama kita veikla. 

6.8. Pasibaigus Projektui, elektroniniu paštu bus išsiųsti padėkos raštai mokinių klasėms ir 

pažymos mokytojams. 

6.9. Projekto organizatoriai turi teisę keisti Projekto datą, laiką ir vietą. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Nepilnamečių dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užtikrina dalyvių drausmę, saugų 

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius Projekto metu. 

7.2. Dalyvavimas Projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad renginys būtų filmuojamas 

(fotografuojamas), filmuota (fotografuota) medžiaga, vaizdo ir garso įrašai ir kt. būtų naudojami 

(nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse 

(dienraščiai, televizija, organizatorių interneto svetainė, socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 _______________________ 

 

 

 

 

 


