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PROJEKTO „RENKUOSI 0“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Projekto „Renkuosi 0“ (toliau – Projektas) nuostatais reglamentuojamas Projekto tikslas, 

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

1.2. Projektas vyks 2020 m. vasario–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 – Gintarė Libonienė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja 

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

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Skatinti mokinius domėtis ekologija, sąmoningai rinktis aplinkai draugiškus produktus, 

tausoti gamtą.  

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Supažindinti vaikus su ekologijos sąvoka.  

3.2. Pateikti vaizdo medžiagos apie klimato kaitos priežastis ir pasekmes (tarša, medžių 

kirtimas, vartotojiškumas ir pan.). 

3.3. Pateikti pavyzdžių, kaip kiekvienas gali prisidėti prie gamtos išsaugojimo ir gyventi 

ekologiškiau. 

3.4. Praktiškai įgyvendinti vieną iš būdų gyventi ekologiškiau. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Projekte kviečiami dalyvauti Klaipėdos miesto I–IV klasių mokiniai. 

 

V. DATA IR VIETA 

 

5.1. Projektas „Renkuosi 0“ vyks 2020 m. vasario–gegužės mėnesiais, Klaipėdos vaikų 

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

 

VI. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

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

6.2. Viena mokinių klasė į Projekto vietą atvyksta vieną kartą, laiką iš anksto suderinus su 

Projekto organizatoriais (veiklų laikas pirmadieniais–penktadieniais nuo 13.00). Užsiėmimo trukmė 

– 45-60 min. 

6.3. Norintys dalyvauti Projekte, registruojasi el. paštu klubasaulute@gmail.com, arba 

telefonu (846) 38 35 34). Registruojantis el. paštu nurodyti mokyklos pavadinimą, klasę, mokytojo 
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vardą, pavardę, telefono numerį. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 674 74724 (Gintarė 

Libonienė). 

6.4. Užsiėmimo kaina klasei/ grupei - 10,15 Eur. Bilietai perkami atvykus į projekto vietą. 

6.5 Kiekvienas Projekto dalyvis turi atsinešti nereikalingus šviesios spalvos 

marškinėlius, kuriuos jau ketino ar ketina išmesti. 

6.6. Projekto dalyviams įteikiamas Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro padėkos raštas.  

6.7. Organizatoriai pasilieka teisę keisti Projekto laiką. 

 

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. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 


