
1 
 

                                                                                                      Tvirtinu:         

                                                                                          VšĮ centras “EIK” direktorė 

                                                                  Aušra Kriškoviecienė 

 

2020 M. DRAUGŲ IR SPORTO ŠVENTĖS NUOSTATAI 

 

I. RENGINIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti sportines varžybas tarp žmonių su negalia, skatinti juos sistemingai mankštintis; 

2. Didinti neįgaliųjų motyvaciją fiziškai aktyviai ir sveikai leisti laisvalaikį; 

3. Įtraukti neįgaliuosius į kultūrinius renginius;  

4. Siekti neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę. 

II. RENGINIO VIETA, LAIKAS 

1. Renginio organizatorius – VšĮ centras “EIK”;  . 

2. Renginio vieta – Vilniaus Vingio sporto stadionas (Vingio parkas); 

3. Renginio data, laikas – 2020 m. rugpjūčio 30 d., nuo 10:00 val. iki 14:00 val.; 

4. Renginio šūkis – “Jei negali eiti – bėk!” 

III. REGISTRACIJA Į RENGINĮ, MOKESTIS, DALYVIAI 

1. Renginyje gali dalyvauti visi asmenys (sveikieji ir neįgalūs), kurie mėgsta sportą ir nori 

fiziškai aktyviai ir sveikai praleisti laisvalaikį. Dalyvių amžius neribojamas; 

2. Renginio ir varžybų organizavimo išlaidas apmoka organizatorius. Registracijos, dalyvio, 

startinio arba rungties mokesčių nėra; 

3. Kelionės į renginį išlaidos nėra kompensuojamos, jas apmoka patys renginio dalyviai; 

4. Visų renginio dalyvių registracija bus vykdoma renginio vietoje nuo 10:00 val. iki 11:00 val. 

Dalyviai, registracijos vietoje turi pateikti šią informaciją: vardas, pavardė, miestas arba įstaiga 

(iš kur atvyko), amžius, neįgalumas/įgalumas, parašas, kontaktinis tel. Nr.  
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Dalyvių grupės gali dalyvių sąrašus parengti iš anksto ir pateikti renginio dieną registratoriui 

arba atsiųsti el. paštu centraseik@gmail.com; 

5. Užsiregistravę dalyvauti varžybose, dalyviai patvirtina, kad yra fiziškai pajėgūs dalyvauti 

rungtyse, gali sportuoti ir už jų sveikatą bei saugumą renginio metu atsako jie patys ir/arba juos 

lydintys asmenys. 

6. Apie dalyvavimą renginyje pranešti iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. 15:00 val. el.paštu 

centraseik@gmal.com, arba tel. +370686 82227. 

IV. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS, TEISĖJAVIMAS, APDOVANOJIMAI 

1. Renginio metu  bus vykdomos komandinės bei asmeninės rungtys; 

2. Varžybų rungtis praves ir teisėjaus patvirtinta teisėjų kolegija; 

3. Varžybų ir rungčių dalyviai bus apdvanojami taurėmis, medaliais ir/arba atminimo dovanomis. 

V. ASMENS, JO DUOMENŲ APSAUGA, VIEŠINIMAS, KOMUNIKACIJA 

1. Renginys yra viešas. Renginio metu draudžiama vartoti svaigiuosius gėrimus, rūkyti ar kitaip 

pažeisti viešosios tvarkos taisykles. Taip pat draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, kurie gali 

sukelti nuostolių organizatoriui ar kitiems renginio dalyviams.  Apie visus viešosios tvarkos 

pažeidimus ar vagystes bus pranešta policijai; 

2. Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad dalyviai gali būti matomi 

renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti 

viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse; 

3.  Renginio organizatorius,  tvarkydamas asmens duomenis tampa asmens duomenų valdytoju, 

todėl jis prisiima atsakomybę dėl pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikrina, kad 

pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis duomenų saugos teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

 

VI. ASMENS SAUGA IR REKOMENDACIJOS DĖL COVID-19 

1.  Renginys vyks atviroje erdvėje,  renginio trukmė (be registracijos) 4 val. , visi renginyje 

dalyvaujantys asmenys bus registruojami; 

2. Renginio metu dalyviai turi laikytis saugos reikalavimų ir rekomendacijų dėl COVID-19 

prevencijos: išlaikyti saugų atstumą tarp dalyvių, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti 

veidą dengiančią apsauginę kaukę, reguliariai plauti arba dezinfekuoti rankas; 
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3. Asmenims, turintiems peršalimo požymių, renginyje dalyvauti nerekomenduojama. Esant 

įtarimui, kad renginyje dalyvaujantis asmuo turi peršalimo simptomų, jam gali būti matuojama 

kūno temperatūra ir/arba  jis gali būti perduotas medikams arba paprašytas palikti renginį. 

VII. RENGINIO IR VARŽYBŲ (RUNGČIŲ) PROGRAMA 

10.00 - 11.00   Dalyvių registracija 

11.00 Šventės atidarymas.  

11.15 RaceRunning Vilnius Open varžybos (neįgaliųjų bėgimas su triračiais) 

11.15 – 11.25 100 m bėgimas (moterys, mergaitės) 

11.25 – 11.35 100 m bėgimas (vyrai, berniukai) 

11.35 – 11.45 200 m bėgimas (moterys) 

11.45 – 11.55 200 m bėgimas (vyrai) 

12.00 Smiginis (asmeninė įskaita) 

12.00 Bočia (komandinė įskaita, komandoje bent vienas žaidėjas su negalia) 

12.00 Integruotas tinklinis (visiems dalyviams, jei tik leis oro sąlygos) 

12.30  “Labaiteatro” teatralizuotas koncertas “Kai užaugsiu, būsiu” 

13.15 Apdovanojimai  

13.30 -14.00 Vaišės ir šventės uždarymas                   

 

 


