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KONKURSO „ASMENUKIŲ VARŽYBOS“ 

NUOSTATAI 

Konkurso „Asmenukių varžybos“ iniciatoriai ir organizatoriai – Klaipėdos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso ,,Asmenukių varžybos“ nuostatai nustato konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, 

vykdymo laiką, konkurso organizavimo ir apdovanojimų tvarką. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2. Konkurso tikslas – skatinti Klaipėdos rajono gyventojų fizinį aktyvumą, atkreipti dėmesį į 

alternatyvas, galinčias pakeisti automobilį ir taip prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo. 

3. Konkurso uždaviniai: 

3.1. atkreipti Klaipėdos rajono gyventojų dėmesį į fizinį aktyvumą, jo teikiamą naudą; 

3.2. paskatinti Klaipėdos rajono gyventojus užsiimti fizine veikla; 

3.3. paskatinti Klaipėdos rajono gyventojus kuo dažniau rinktis aplinkai draugiškas 

susisiekimo priemones bei būdus. 

III. KONKURSO DALYVIAI 

4. Konkurse gali dalyvauti visi Klaipėdos rajono gyventojai. 

IV. KONKURSO VYKDYMO LAIKAS 

5. Asmenys iki 2018 m. rugsėjo 15 d. teikia paraiškas dėl dalyvavimo konkurse (Priedas 

Nr. 1). 

6. Konkursas vyks nuo 2018 m. rugsėjo 16 d. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 

7. Nugalėtojai bus paskelbti 2018 m. rugsėjo 24 d. 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA 

8. Konkurso dalyviai iki  2018 m. rugsėjo 15 d. el. paštu 

dovile.skuodaite@visuomenessveikata.lt pateikia paraišką dėl dalyvavimo, nurodant savo vardą, 

pavardę, el. paštą, kontaktinį tel. numerį (Priedas Nr. 1). 

9. Konkurso dalyviai el. paštu dovile.skuodaite@visuomenessveikata.lt nuo 2018 m. 

rugsėjo 16 d. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 13 val. gali siųsti savo asmenukių nuotraukas, kuriose 

atsispindėtų kuo daugiau skirtingų judumo būdų (aplinkai palankių). 

10. Kartu su nuotrauka pateikiamas jos pavadinimas, atspindintis judumo būdą (pavyzdžiui, 

asmenukė su dviračiu gali būti pavadinta „Dviratis“, o vaikščiojimą demontruojanti asmenukė 

„Ėjimas pėsčiomis“ ir pan.). 

11. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninės nuotraukos. 
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12. Konkurso laimėtojais taps trys asmenys, atsiuntę daugiausiai skirtingų judumo būdų 

(aplinkai draugiškų) atspindinčių asmenukių.  

13.  Asmenukės turi būti pateiktos ne vėliau nei iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 13 val. 

14. Konkurso rezultatai 2018 m. rugsėjo 24 d. bus paskelbti Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje http://www.visuomenessveikata.lt/index.php/lt/, 

socialinėje paskyroje facebook https://www.facebook.com/visuomenessveikatosbiuras/. Su 

konkurso laimėtojais bus susisiekta asmeniškai. 

15. Asmenys, pateikdami paraišką, sutinka, kad visos jų atsiųstos nuotraukos gali būti 

viešinamos Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje 

http://www.visuomenessveikata.lt/index.php/lt/, socialinėje paskyroje facebook 

https://www.facebook.com/visuomenessveikatosbiuras/. 
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