
                                                                          

 

ŠIAURIETIŠKOJO ĖJIMO ŽYGIO, SKIRTO TARPTAUTINEI ŠIAURIETIŠKOJO 

ĖJIMO DIENAI PAŽYMĖTI – „BIRŠTONAS 2019“, 

N U O S T A T A I 

 

Bendroji informacija 

1.Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija (www.lsea.eu, info@lsea.eu) – toliau Asociacija, 2019 m. 

gegužės 18 dieną organizuoja šiaurietiškojo ėjimo žygį, skirtą Tarptautinei šiaurietiškojo ėjimo dienai 

pažymėti – “Birštonas 2019” (toliau – Žygis). 

2. Žygio tikslai: 

2.1. populiarinti šiaurietiškąjį ėjimą, sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą; 

2.2.  skatinti ekologišką, gamtą tausojantį laisvalaikį; 

2.3. sudaryti sąlygas susipažinti su Birštono kurortu, kitais sveikos gyvensenos renginiais. 

3. Asmenys registruodamiesi ar dalyvaudami žygyje sutinka su šiais žygio nuostatais. 

4. Asmuo registruodamas kitus asmenis į žygį užtikrina, kad registruojami asmenys sutinka su šiais 

žygio nuostatais. 

 

Žygio startas ir finišas 

Renginio atidarymas ir žygio pradžia – 11:00 val. Birštono sporto centro lengvosios atletikos 

stadione, B. Sruogos g. 18. Po žygio visi dalyviai finišuoja taip pat lengvosios atletikos stadione, 

vaišinasi arbata.  

Žygio maršrutai 

5. Žygis rengiamas dviem trasomis: pradedantiesiems (6 km) ir pažengusiems (11 km). 

6. Žygio trasos išmatuotos ir pažymėtos atitinkamoms rodyklėms.  

7. Abejomis trasomis žingsniuos šiaurietiškojo ėjimo instruktoriai su skiriamaisiais ženklais, jie teiks 

metodinę paramą ir pagalbą atsitikus nelaimei. 

 

Dalyviai 

8. Žygio dalyviai yra šiaurietiškojo ėjimo entuziastai. 

9. Vaikai iki 16 metų amžiaus žygyje gali dalyvauti tik kartu su tėvais, globėjais ar treneriais. 

10. Asmenys iki 18 metų amžiaus užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų ar globėjų 

sutikimas dėl jų dalyvavimo žygyje. 

11. Žygio dalyvis supranta ir patvirtina, kad Asociacija neatsako už dalyvio sveikatai padarytą žalą 

ar gyvybei sukeltą pavojų ir neatlygins moralinių ar fizinių nuostolių. Visa rizika ir atsakomybė dėl 

dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant žygyje, 

tenka tik dalyviui. Kilus įtarimams dėl netinkamos sveikatos būklės, Asociacijos atstovams paprašius, 

dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje ir pasikonsultuoti su medikais. 

 

Registracija 

12. Žygio dalyvių išankstinė registracija vykdoma Asociacijos svetainėje facebook‘o paskyroje. 

Žygio dieną prieš startą žygio dalyviai registruojami registracijos punkte susirinkimo vietoje. 

13. Registracijos metu dalyvis privalo pateikti šiuos duomenis: 

13.1. kontaktiniai duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, mob. telefono numeris, miestas ar 

rajonas); 

13.2. gimimo metus; 
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13.3. komanda, klubas ar organizacija, mokykla, jei dalyvauja kaip komandos narys. 

14. Registruodamasis dalyvis sutinka: 

14.1. gauti naujienlaiškius su žygio informacija pateiktu el. paštu. Žygio dalyvis gali atsisakyti gauti 

naujienlaiškį; 

14.2. kad esant būtinybei Asociacija gali susisiekti su dalyviu jo nurodytu mobiliuoju telefonu.  

14.3. kad žygio metu Asociacijos atstovų padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir 

be atskiro sutikimo naudoti Asociacija rinkodaros tikslais. 

 

Žygiavimo taisyklės 

15. Žygio dalyviai turi patys pasirūpinti ir su savimi žygio metu nuolat turėti tinkamą aprangą, patogią 

avalynę, gėrimus bei maistą, reikalingus asmeninius medikamentus. 

16. Žygio dalyvis privalo: 

16.1. laikytis žygio nuostatų; 

16.2. saugoti savo asmeninius daiktus viso žygio metu; 

16.3. susižeidus ar sutrikus sveikatai kreiptis į medikus ir apie tai informuoti Asociaciją; 

16.4. viso žygio metu su savimi turėti asmens dokumentą; 

16.5. informuoti Asociaciją telefonu arba asmeniškai apie pasitraukimą iš žygio; 

16.6. laikytis Birštono savivaldybės gamtosaugos taisyklių; 

16.7. nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų. 

17. Žygio dalyvis turi teisę: 

17.1. pasiklydus ar nesuprantant maršruto kreiptis į Asociaciją pagalbos: 

17.2. kartu su savimi vestis augintinį, tačiau privalo laikytis Lietuvoje galiojančių įstatymų ir 

užtikrinti, kad gyvūnas nekels pavojaus kitiems žygio dalyviams bei aplinkiniams, taip pat neterš 

aplinkos. 

18. Žygio dalyviams draudžiama: 

18.1. eiti važiuojamąja gatvės ar kelio dalimi; 

18.2. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis, siekiant įveikti bent dalį maršruto atstumo; 

18.3. žeminti ir tyčiotis iš kitų žygio dalyvių; 

18.4. pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles ir kitus LR galiojančius įstatymus ir taisykles; 

18.5. šiukšlinti žygio maršrute; 

18.6. vartoti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas; 

18.7. rūkyti miške ar parke, kitose padidinto gaisringumo vietose; 

18.8. niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus, augmeniją ir gyvūniją. 

 

Baigiamosios nuostatos 

 19. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais nuostatais ir jais vadovautis registracijos ir žygio metu. 

20. Žygio dalyviai perduodami registraciją kitam asmeniui įsipareigoja jį informuoti apie žygio 

dalyvio nuostatus ir užtikrinti, kad kitas dalyvis susipažintų su tais pačiais nuostatais. 

21. Asociacija pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo koreguoti žygio nuostatus. 

22. Žygio dalyviai pažeidę šiuos nuostatus, Asociacijos įgaliotiems šiaurietiškojo ėjimo 

instruktoriams paprašius, privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje. 

_________________________ 

 


