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VšĮ „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras“
Nuotykių trasos ant virvių
NUOSTATAI

2016 - 05 – 02
Vilnius

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Renginio pavadinimas “DofE programos nuotykių trasa“
1.2. Renginio tema: komandos formavimas
1.3. Renginio vieta: Kauni miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos kiemas (Liepų g 1, Girionys, LT 53101
Kauno raj)
1.4. Renginio laikas: 2016-05-05 9:00 val. – 17 val.
1.5. Renginio tvarkaraštis:
9:00 – 11:00 Vietovės saugumo patikrinimas, medžių, ant kurių bus tvirtinamos trasos
patikrinimas, įrangos patikrinimas, nuotykių trasos įrengimas
11:00 – 11:30 Įrengtos trasos peržiūrėjimas, išbandymas
11:30 – 13:30 Pirmasis užsiėmimas su dalyvių grupe
13:30 – 14:00 Pietų pertrauka
14:00 – 14:30 Trasos saugumo patikrinimas
14:30 – 16:30 Antrasis užsiėmimas su dalyvių grupe
16:30 – 17:00 Trasos išmontavimas
17:00 – 17:30 Vietovės sutvarkymas, renginio įvertinimas
1.6. Renginio tikslas: jaunimo socialinių kompetencijų ugdymas per lauko užsiėmimus

2. Organizatoriai ir vykdytojai
2.1. Renginio organizatorius – VšĮ „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras“
2.2. Renginio vykdytojai: Lietuvos vaikų ir jaunimo centro savanoriai ir kviestiniai programos vadovai:
2.2.1.Savanoris Mindaugas Bakševičius – atsako už ugdomosios veiklos organizavimą, šių Nuostatų,
Taisyklių, Saugos ir sveikatos instrukcijos laikymąsi ne didesnėje nei 16 asmenų grupėje.
3. Dalyviai
3.1. Renginio dalyviais dali būti:
3.1.1. 13 – 80 metų amžiaus asmenys, priklausantys juos siunčiančiai organizacijai.
3.1.2.Kviestiniai svečiai, jei pateikė siunčiančios organizacijos kvietimą dalyvauti renginyje.

4. Bendra tvarka
4.1. Registracija ir renginio mokestis:
4.1.1.Registracija į renginį vykdoma iki 2016-05-04 elektroniniu paštu, nurodant dalyvausiančios
organizacijos pavadinimą ir preliminarų dalyvių skaičių;
4.1.2.Renginys nemokamas, jo metu negali būti renkamas joks dalyvavimo mokestis, rinkliavos iš jo
dalyvių;
4.2. Asmens duomenų naudojimas:
4.2.1.Renginio organizatoriai dalyvių bei jo atstovų duomenis, nurodytus tėvų (globėjų, rūpintojų)
leidime dalyvauti renginyje, gali naudoti tik renginio dokumentams tvarkyti ir DofE programos
bei projekto „Lipk ant tinklo“ tikslais;
4.2.2.Renginio organizatoriai įsipareigoja neperduoti dalyvių asmens duomenų trečiosioms šalims;
4.2.3.Fotografuota, filmuota medžiaga gali būti viešinama internete, naudojama veiklai pristatyti
veiklos rėmėjams, partneriams;
4.3. Atvykimas į renginį:
4.3.1.Dalyvio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi užtikrinti dalyvių atvykimą ir išvykimą iš renginio
teritorijos nustatytu laiku pagal 1.5 pateikiamą programą (11:30 – 13:30; 14:30 – 16:30);
4.3.2.Atvykę į renginio vietą, dalyviai patvirtina registraciją pasirašydami instruktavimo lape.
4.3.3.Nepilnamečiai dalyviai renginio vadovams ar savanoriams turi pateikti tėvų (globėjų,
rūpintojų) pasirašytą leidimą arba grupę lydintis asmuo pateikia lydinčio asmens formą.
4.3.4.Iš renginio išvykstama tik su renginio vadovo žinia.
4.4. Maitinimas renginio metu:
4.4.1.Renginio organizatoriai maitinimo paslaugų neteikia.
4.5. Renginio programa:
4.5.1.Renginys vykdomas pagal šių nuostatų 1.5 punkte nurodytą programą;
4.5.2.Iki renginio pradžios renginio organizatoriai informuoja dalyvius ir jų tėvus (globėjus,
rūpintojus), lydinčius asmenis apie aprangą ir avalynę, reikalingą programos veikloms.
4.5.3.Renginio dalyviai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), lydintys asmenys bei organizatoriai ir
vykdytojai vadovaujasi patvirtintomis renginio taisyklėmis.
5. Renginio taisyklės
5.1. Dalyvių apranga. Visi dalyviai turi dėvėti judesių nevaržančią aprangą, kuri yra aptempianti kūną ir
nesudaro galimybės užkliūti, parkristi. Apranga turi būti tvarkinga ir nesuplyšusi. Dalyviai renginio
metu negali dėvėti akinių, auskarų, žiedų, diržų, sagčių, pakabukų ar kitų papuošalų, aksesuarų,
kurie dali sudaryti galimybę susižaloti. Kišenėse negali būti raktų, mobiliųjų telefonų ar kitų daiktų.
5.2. Dalyvių avalynė. Dalyviai turi dėvėti tinkamą avalynę, ant virvių negalima lipti basomis, avint
šlepetes, įspiriamus sandalus. Batai negali būti pjaunantys, aštrūs ar kelti pavojaus dalyviui, kitiems
užduotyje dalyvaujantiems asmenims ar užduotyse naudojamai įrangai.
5.3. Dalyvavimas programoje. Dalyvių dalyvavimas programoje savanoriškas, tačiau nusprendus joje
dalyvauti – privalomas dalyvavimas visoje programoje.
5.4. Saugos ir sveikatos reikalavimai. Dalyviai privalo laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, su kuriais
juos supažindina renginio vadovas ar savanoris ne vėliau kaip prieš užlipant ant virvių. Instruktažo
išklausymas ir apšilimas prieš veiklas yra privalomas.
5.5. Aplinkos apsauga. Dalyviai įsipareigoja tausoti savo aplinką, nešiukšlinti, nepažeisti kitų aplinkos
apsaugai keliamų reikalavimų, parko ar miško taisyklių.
5.6. Medicinos pagalba. Renginio metu turi būti prieinama pirmosios pagalbos vaistinėlė. Sveikatos
sutrikimo atveju dalyvis pirmiausia turi kreiptis į savo vadovą ar kitą suaugusį asmenį. Esant
reikalui, kviečiama greitoji pagalba ar dalyvis palydimas į artimiausią gydymo įstaigą. Iškilus
būtinybei dalyvį vežti į ligoninę, kartu vyksta už jį atsakingas vadovas. Jei dalyvis vartoja kokius nors
medikamentus, jais turi pasirūpinti atskirai ir tėvų leidime bei sveikatos būklės deklaracijoje

nurodyti, kurie medikamentai turimi. Dalyviams leidžiama vartoti tik tėvų leidime nurodytus
madikamentus.
5.7. Išvykimas iš renginio. Visi dalyviai prieš išvykdami iš renginio turi sutvarkyti teritoriją. Iš renginio
išvykstama tik su vadovo ir lydinčio asmens žinia.
5.8. Žalos ir nuostolių atlyginimas. Dalyviai patys atsakingi už kitų asmenų turtui ir / ar asmenims
padarytą žalą.
5.9. Elgesys. Dalyviai turi elgtis ir kalbėti su visais renginio dalyviais bei vadovais pagarbiai.
5.10.
Ryšiai. Tėvai turi žinoti vadovo ir savanorio mobiliojo telefono numerius.
5.11.
Ginklai. Į renginį griežtai draudžiama įsinešti ar turėti bet kokios rūšies ginklus.
5.12.
Naminiai gyvūnai. Naminiai gyvūnai paliekami namie.
5.13.
Renginio metu būtina:
5.13.1.
Tausoti inventorių ir įrengimus;
5.13.2.
Inventorių imti tik su vadovo leidimu;
5.13.3.
Laikytis parko, miško ar kitos vietovės, kurioje vyksta renginys, taisyklių;
5.13.4.
Šiukšles mesti tam skirtose vietose;
5.13.5.
Nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų, toksinių medžiagų;
5.13.6.
Nerūkyti;
5.14.
Šalinimas iš renginio. Dalyviai, pažeidę renginio taisykles, gali būti pašalinami iš jo.
Nepilnamečių atvyksta pasiimti tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie informuojami apie sprendimą
pašalinti iš renginio.
6. Renginio vadovo įsipareigojimai:
6.1.1. Renginio vadovas užtikrina, kad renginyje dalyvautų tik instruktažo lape ir dalyvių sąraše
pasirašę asmenys, pasirengę dalyvauti nustatytomis sąlygomis;
6.1.2. Vadovas praveda saugos ir sveikatos instrutažą, supažindina su renginio taisyklėmis, užpildo
saugos instruktažo registravimo lapą.
6.1.3.Vadovas arba lydintis asmuo surenka ir iki renginio pabaigos saugo tėvų (globėjų, rūpintojų)
leidimus.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Renginys organizuojamas vadovaujantis vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu.

