PĖSČIŲJŲ ŽYGIO „KALĖDINIS ŽYGIS“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pėsčiųjų žygio „KALĖDINIS ŽYGIS“ nuostatai nustato žygio tikslus, uždavinius,
organizavimo tvarką.
2. Žygio tikslai
2.1. populiarinti sveiką gyvenimo būdą ir aktyvų laisvalaikio praleidimą;
2.2. skatinti ekologiško laisvalaikio pasirinkimą;
2.3. supažindinti visuomenę su Kurtuvėnų regioninio parko.
3. Kiekvienas dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus.
4. Už asmenis, kurie yra jaunesnis nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

II SKYRIUS
NAUDOJAMI TERMINAI
5. Žygio dalyvio kortelė – kortelė, kuri patvirtina asmens dalyvavimą žygyje. Žygeivis
šią kortelę gauna starte ir privalo pateikti kiekvienoje žygio stotelėje Organizatorių
atstovui. Diplomas bus įteikiamas atsižvelgiant į surinktas žymas kortelėje.
6. Stotelė – žygio maršrutuose kas 3-5 km. įrengti punktai, kuriuose dalyvis turi
pasižymėti savo dalyvio pasą ir gali pasivaišinti karšta arbata/sultiniu, pasišildyti prie
laužo.

III SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS
7. Žygį organizuoja Pramogų sodyba - prie Gardelių kartu su Kurtuvėnų regioninio
parko direkcija.
8. Žygio vieta: Kurtuvėnų regioninis parkas, Kelmės raj.
9. Maršrutai:
a. Šeimos maršrutas 10 km;
b. Draugų maršrutas 17 km.
10. Startas ir finišas: Pramogų sodyba - prie Gardelių, Mančių k., Kukečių sen., Kelmės r.
(GPS 55.772125, 23.035727).
11. Programa
13.1. Data: 2018 m. gruodžio 26 d.
13.2. 09.45 – 12.00 val. – atvykimas, registracija;

13.3. 10.00 – 12.00 val. – žygio startas;
13.4. 12.00 – 17 val. žygeivių finišavimas, apdovanojimai.

IV SKYRIUS
REGISTRACIJA
12. Registracija į žygį vykdoma nuo 2018 m. gruodžio 5 d. iki renginio dienos
(gruodžio 26 d.). Registracija gali būti stabdoma anksčiau apie tai pranešant
Facebook renginyje;
13. Asmenys iki 18 metų užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų ar globėjų
sutikimas dėl jų dalyvavimo žygyje ir/arba viso žygio metu jie bus prižiūrimi tėvų
(globėjų ar trenerių, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
14. Vaikai iki 16 m. amžiaus gali dalyvauti tik su tėvais, globėjais ar treneriais.
15. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako už dalyvio sveikatai
padarytą žalą ar gyvybei sukeltą pavojų ir neatlygins moralinių ar fizinių nuostolių.
Visa rizika ir atsakomybė dėl sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų
tenka tik dalyviui.
16. Žygio dalyviai privalo užsiregistruoti ir sumokėti starto mokestį.
17. Dalyvio mokestis nėra grąžinamas, išskyrus atvejus, kai žygis yra atšaukiamas arba
keičiama jo data.
18. Asmuo registruodamasis ir/arba registruodamas kitus dalyvius privalo pateikti savo
el. paštą ir telefono numerį, bei kiekvieno dalyvio vardą ir pavardę.
19. Registruodamasis žygio dalyvis sutinka gauti naujienlaiškius su žygio informacija el.
paštu. Po žygio dalyvis naujienlaiškių gali atsisakyti.
20. Registruodamasis žygio dalyvis sutinka, kad prireikus organizatoriai gali su juo
susisiekti mobiliuoju telefonu.

V SKYRIUS
ŽYGIAVIMO TAISYKLĖS

21. Žygio dalyvis privalo pasirūpinti oro sąlygoms ir gamtinei aplinkai tinkama apranga,
patogia avalyne, gėrimais, maistu ir reikiamais medikamentais.
22. Žygio dalyvis kiekvienoje poilsio stotelėje privalo pateikti savo žygio dalyvio kortelę
vienam iš organizatorių atstovų.
23. Žygio dalyvis sutrikus sveikatai turi kreiptis į medikus endruoju pagalbos telefonu ir
apie tai informuoti renginio organizatorius.
24. Žygio dalyvis apie pasitraukimą iš žygio privalo pranešti organizatoriams.
25. Žygio dalyvis privalo laikytis saugomų teritorijų lankymo tvarkos.
26. Žygio dalyvis turi teisę su savimi vestis augintinį, tačiau privalo užtikrinti, kad jis
nekels pavojaus kitiems žygio dalyviams ir neterš aplinkos.
VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais nuostatais ir jais vadovautis registracijos ir
viso žygio metu.
28. Kiekvienas žygio dalyvis registruodamasis sutinka, kad žygio organizatoriai visas
renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai naudoti
rinkodaros tikslais.
29. Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo redaguoti žygio nuostatus.
30. Renginys yra nekomercinis, dalyvio starto mokestis renkamas norint užtikrinti
kokybišką renginio infrastruktūrą, renginio dalyvių saugumą ir aprūpinimą būtinomis
priemonėmis.

