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VAŽIAVIMO DVIRAČIU PO JURBARKO KRAŠTĄ NUOSTATAI 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Propaguoti važiavimą dviračiu, sveiką gyvenimo būdą, 

2. Sukurti važinėjimo dviračiu po Jurbarko kraštą tradiciją. 

LAIKAS IR VIETA 

2021 m. balandžio 4-5 d. laisvai pasirenkama vieta Jurbarko rajone, laikas ir įveikiamas 

dviračiu užsibrėžtas nuotolis (5 km, 15 km, 25 km). Važiuojant naudojamasi programėle su GPS 

sekimo funkcija. Nuvažiavus atliekama ekrano nuotrauka su rodmenimis (turi matytis žemėlapis, 

laikas atstumas, data). Važiavimo informacijos (ekrano nuotrauka) ir savo važiavimo nuotrauka 

siunčiama el. paštu jurbarkosportas@gmail.com arba messenger žinute Jurbarko rajono kūno 

kultūros ir sporto centras. 

Elektrinėmis ar motorinėmis transporto priemonėmis įveikti atstumų rezultatai nefiksuojami. 

REGISTRACIJA 

Dalyviai važiavimui registruojasi adresu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvYQFa5--

wCdUyLZ84CtEOAh0PkyNyCKhAFjVDGoAJFbyTpw/viewform iki 2021 m. balandžio 5 d. 

ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS 

 

1. Registruoti dalyvius; 

2. Įteikti prizus visiems dalyviams; 

3. Suteikti smulkesnę informaciją apie važiavimą dviračiu.  

DALYVIAI 

1. Važiavime dviračiu gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę ir susipažinę su važiavimo 

dviračiu nuostatais; 

2. Visi dalyviai važiavime dalyvauja laisva valia ir prisiima visą su dalyvavimu važiavime 

susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais) riziką. Kiekvienas užsiregistravęs 

dalyvis sutinka su važiavimo sąlygomis. Organizatoriai neatsako už važiavimo metu patirtas 

traumas. Už nepilnamečius asmenis, dalyvaujančius važiavime atsako jų tėvai, globėjai, 

mokytojai arba treneriai; 

3. Dalyvių prašome laikytis visų karantino ribojimų, nesibūriuoti, saugoti savo ir kitų sveikatą, 

būti sąmoningais. 

APDOVANOJIMAS 

Važiavimas nėra skirtas varžytis, tačiau daugiausiai nuvažiavęs (-usi) dalyviai bus 

apdovanoti Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro prizais. Visiems dalyvavusiems 

važiavime bus įteikti atminimo medaliai, suvenyrai.  
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ORGANIZATORIAI 

1. Važiavimą dviračiu organizuoja Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras. 

2. Informacija tel. 8 447 72536, el. paštu: jurbarkosportas@gmail.com, FB paskyroje – 

http://jurbarkosportas.lt/, https://www.facebook.com/events/928510174631286/ 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Kiekvienas dalyvis užsiregistravęs sutinka, jog organizatoriai važiavimo dviračiu metu 

padarytas nuotraukas ar filmuotą video medžiagą gali savo nuožiūra ir be atskiro dalyvių 

sutikimo naudoti reklamos ir rinkodaros tikslais. 

2. Važiavimo dviračiu organizatoriai pasilieka teisę keisti ėjimo taisykles prieš tai nepranešus 

dalyviams. 

3. Griežtai draudžiama plagijuoti, kopijuoti ar kitaip asmeniniais tikslais naudoti važiavimo 

dviračiu informaciją be organizatorių sutikimo. Autorines teises gina Lietuvos Respublikos 

autorinių teisių įstatymas. 

4. Dalyvių pretenzijos ar skundai priimami raštiški, per 24 val. po važiavimo dviračiu rezultatų 

paskelbimo, pateikimas nemokamas.  
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