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TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Žygio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos 

centro, įm. k. 303012249, (toliau – Organizatorius) 2019 m. rugpjūčio 31 d. Ežerėlio miške 

organizuojamo pėsčiųjų žygio „Kertinės miško buveinės paslaptys” (toliau – Žygis), organizavimo 

tvarką ir Žygio dalyviams taikomus reikalavimus. 

2. Žygio dalyviai, prieš įsigydami bilietą, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jomis 

vadovautis viso Žygio metu. 

II. ŽYGIO ORGANIZAVIMO TVARKA IR TIKSLAI 

3. Už tinkamą Žygio organizavimą atsako Organizatorius. Žygiui vadovauja Organizatoriaus 

paskirtas Žygio vadovas. 

4. Organizatorius, atsižvelgdamas į gamtines sąlygas, Žygio maršrutą gali keisti. 

5. Žygio tikslai: 

5.1. populiarinti pėsčiųjų žygius, sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą; 

5.2. skatinti ekologišką, gamtą tausojantį laisvalaikį; 

5.3. skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip 

aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą 

ir turiningą laisvalaikio praleidimą. 

III. ŽYGIO DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

6. Norintys dalyvauti Žygyje asmenys privalo užsiregistruoti ir susimokėti dalyvio mokestį. 

Registracija į Žygį atliekama įsigyjant bilietą internetu arba renginio dieną Žygio pradžios vietoje. 

Dalyvio mokesčio dydis nurodomas renginio programoje. Sumokėtas dalyvio mokestis nėra 

grąžinamas. 

7. Žygeiviai turi patys pasirūpinti tinkama apranga, patogia avalyne, saugos priemonėmis, 

gėrimais, maistu, reikalingais medikamentais. 

8. Kiekvienas Žygio dalyvis pats atsako už savo asmeninius daiktus ir sveikatą. 

Registruodamasis į Žygį asmuo patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas Žygyje yra susijęs su fiziniu 

krūviu, galinčiu turėti įtakos jo sveikatos būklei. Žygio dalyvis supranta ir patvirtina, kad 

Organizatorius 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. 

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

sutikimas dėl jų dalyvavimo žygyje ir/arba viso žygio metu jie bus prižiūrimi pilnamečių asmenų, 

kurie prisiima visišką atsakomybę už juos. 

10. Žygio dalyviai privalo: 

10.1. laikytis bendrosios etikos normų, kelių eismo taisyklių reikalavimų, elgtis saugiai, būti 

drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką; 

10.2. saugoti asmeninius daiktus; 

10.3. nedelsiant informuoti Žygio Organizatorius apie pasitraukimą iš Žygio; 

10.4. Žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus; 



10.5. nedelsiant pranešti Žygio Organizatoriui apie daromus ar padarytus teisės pažeidimus 

ir nusikaltimus; 

10.6. Žygio dalyviai, vedantys su savimi naminius augintinius, privalo užtikrinti jų saugų 

elgesį Žygio metu, vestis juos su pavadėliais, laikytis kitų gyvūnų globos įstatymo numatytų 

reikalavimų, nesukelti diskomforto kitiems Žygio dalyviams; 

10.7. klausyti Žygio vadovų nurodymų. 

11. Žygio dalyviams draudžiama: 

11.1. šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir 

priešgaisrinės apsaugos reikalavimus; 

11.2. Žygio metu vartoti alkoholinius gėrimus. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais nuostatais ir jais vadovautis viso Žygio metu. 

13. Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo koreguoti Žygio nuostatus. 

14. Šias Taisykles pažeidę Žygio dalyviai, Organizatoriams ar jų įgaliotiems asmenims paprašius, 

privalo nutraukti savo dalyvavimą Žygyje. 

15. Kiekvienas Žygio dalyvis registruodamasis sutinka, kad Organizatorius visas Žygio metu 

padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros 

tikslais.  

   _______________________________________ 

 


