
PATVIRTINTA 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

direktoriaus 2022 m. vasario 18 d.  

įsakymu Nr. V1-17 

 

PĖSČIŲJŲ ŽYGIO „770 KILOMETRŲ KLAIPĖDAI“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Pėsčiųjų žygio „770 kilometrų Klaipėdai“ nuostatai“ (toliau – Žygis) nuostatai 

reglamentuoja Žygio tikslą, uždavinius, dalyvius, registracijos ir programos, organizavimo ir 

dalyvavimo tvarką, žygiavimo taisykles, apdovanojimus, baigiamąsias nuostatas.  

1.2. Žygis vyks 2022 m. birželio 8 d. 9.30-14.30 val. Žygio startas ir finišas Klaipėdos vasaros 

koncertų estrada, Liepojos g. 1, Klaipėda. 

1.3. Žygį organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (toliau – Organizatorius) (interneto 

svetainė www.kvlc.lt).  

1.4. Žygio dalyviai registruodamiesi ir dalyvaudami Žygyje sutinka su pėsčiųjų žygio „770 

kilometrų Klaipėdai“ nuostatais (toliau – Nuostatai), todėl prašome juos atidžiai perskaityti ir 

įsitikinti, kad juos tinkamai supratote. Jeigu Žygio dalyvis į Žygį registruoja kitą asmenį, jis 

įsipareigoja užtikrinti, kad tas kitas asmuo būtų supažindintas su šiais Nuostatais ir su jais sutiktų. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS 

 

           2.1. Formuoti teigiamą požiūrį į aktyvų gyvenimo būdą ir paminėti Klaipėdos miesto jubiliejų. 

 

III SKYRIUS 

 UŽDAVINIAI 

 

3.1. Švęsti miesto gimtadienį ir skatinti domėtis miesto istorija. 

3.2. Didinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą ir  skatinti sveiką gyvenseną.  

3.3. Aktyvinti mokinių domėjimąsi gamta ir ugdyti elgesio gamtoje kultūrą. 

3.4. Atkreipti dėmesį į ekologines problemas, ugdyti suvokimą tausoti gamtos išteklius. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

4.1. Žygyje gali dalyvauti Klaipėdos miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo 

ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokinių grupės.   

 

V SKYRIUS 

REGISTRACIJA IR PROGRAMA 

 

5.1. Dalyvių registracija vyksta užpildžius elektroninę registracijos formą interneto svetainėje 

https://www.kvlc.lt/pesciuju-zygis-770-kilometru-klaipedai/ iki 2022 m. birželio 1 d. 24.00 val. 

5.2. Žygio dalyviai registruodamiesi pasirenka vieną iš dviejų žygio trasų:  

5.2.1. geltona trasa – apie 1,6 km.; 

5.2.2.  raudona trasa – apie 4,0 km. 

5.3. Galima registruotis ir eiti abi žygio trasas: geltona trasa + raudona trasa = apie 5,6 km.  

http://www.kvlc.lt/
https://www.kvlc.lt/pesciuju-zygis-770-kilometru-klaipedai/
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5.3. Dalyvavimas Žygyje nemokamas. 

5.4. Žygio metu bus reguliuojami dalyvių srautai. Užsiregistravusiems dalyviams bus 

patikslintas jų grupės starto laikas. 

5.5. Įveikdami pasirinktą atstumą, Žygio dalyviai ir jų grupės tarpusavyje nesivaržo. 

5.6. Žygio metu dalyvių lauks smagios užduotys, susijusios su Klaipėdos miesto istorija. 

5.7. Registracija į Žygį ar į atskirus maršrutus gali būti stabdoma bet kada iki Žygio pradžios, 

dėl galimybės priimti ribotą dalyvių skaičių dalyvių į Žygį ar į atskirą maršrutą. Informacija apie 

stabdomą registracija skelbiama interneto svetainėje www.kvlc.lt. 

            5.9. Registruodamasis dalyvis supranta, kad esant organizaciniam poreikiui, siekdamas 

tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, Organizatorius gali susisiekti (trumpąja žinute 

arba skambučiu) su dalyviu jo nurodytu mobiliuoju telefonu ir/ar el. paštu. 

 

VI SKYRIUS 

 ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

6.1. Asmenys iki 18 metų amžiaus užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų (teisėtų 

vaiko atstovų) sutikimas dėl jų dalyvavimo Žygyje ir/arba viso Žygio metu jie bus prižiūrimi tėvų, 

globėjų arba mokytojų, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos. 

6.2. Vaikai iki 16 metų amžiaus gali dalyvauti tik kartu su tėvais, globėjais ar mokytojais. 

6.3. Už Žygyje dalyvaujančius jaunesnius kaip 16 metų piliečius atsako lydintys suaugusieji. 

6.4. Dalyviai supranta ir patvirtina, kad Organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatai padarytą 

žalą ar gyvybei sukeltą pavojų ir neatlygins turtinės ar neturtinės žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl 

dalyvių sveikatos sutrikimų, sužalojimų, nelaimingų atsitikimų žalos dalyvio sveikatai, gyvybei ir 

turtui, atsiradusių dalyvaujant Žygyje, tenka tik dalyviui. 

6.5. Dalyvis atsako už savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą gamtai, laukinei gyvūnijai, 

kitų dalyvių sveikatai, gyvybei ir turtui. 

 

VII SKYRIUS 

 ŽYGIAVIMO TAISYKLĖS 

 

7.1. Žygio dalyviai turi patys pasirūpinti ir su savimi Žygio metu turėti tinkamą aprangą, 

patogią avalynę, vandens. 

7.2. Žygio dalyvis privalo: 

7.2.1. laikytis Žygio nuostatų;  

7.2.2. saugoti savo asmeninius daiktus viso Žygio metu; 

7.2.3. susižeidus ar sutrikus sveikatai kreiptis į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112 ir 

apie tai informuoti Organizatorius; 

7.2.4. informuoti Organizatorius telefonu arba asmeniškai apie pasitraukimą iš Žygio. 

7.3. Žygio metu dalyviams draudžiama: 

7.1. eiti kitaip, nei patvirtinta Žygio maršruto trasa; 

7.2. žeminti ir tyčiotis iš kitų Žygio dalyvių; 

7.3. pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles; 

7.4. šiukšlinti; 

7.5. vartoti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas; 

7.6. rūkyti visame Žygio maršrute; 

7.7. kurti laužus; 

7.8. niokoti augmeniją ir gyvūniją. 

 

 

 

 

 

http://www.kvlc.lt/
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VIII SKYRIUS 

 APDOVANOJIMAI 

 

8.1. Visi dalyviai bus apdovanoti Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro atminimo dovanomis ir 

po Žygio galės parsisiųsti elektroninį padėkos raštą. 

8.2. Grupių mokytojai bus apdovanoti Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro padėkos raštais.  

 

IX SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9.1. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais Nuostatais ir jais vadovautis registracijos ir viso 

Žygio metu. 

9.2. Žygio dalyviai supranta, kad Žygio vietoje gali būti vabzdžių kenkėjų (uodų, erkių ir kt.), 

galinčių platinti pavojingas ligas. 

9.3. Dalyvavimas Žygyje 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. 

9.4. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą, datą, laiką ir vietą. 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


