PATVIRTINTA
Lietuvos mokinir4 neformaliojo
Svietimo centro direktoriaus
2019 m. kovo 25 d. isakymuNr. Rl-227

Salms MoKyroJU TEoRrNro-pRAKTTNIo ruRrzMo sEMTNARo-sAsKRynino
,,TURIZMO RENGINIAI: TURINYS, FORMOS IR SKLAIDA* NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Salies mokyojq teorinis-praktinis turizmo seminaras-s4skrydis (toliau - s4skrydis) neformaliojo Svietimo renginys, kuriuo siekiama pletoti mokiniq ir molgrtojq turizmq. S4skrydis
skirtas Seimos menesiui ir 2019 LR Seimo paskelbtiems metams pamineti.
2.ULdaviniai:
2.1. tobulinti mokytojq teorinius ir praktinius igfdZius bei gebejimus neformaliojo vaikq
Svietimo - turizmo sklaidos srityje;
2.2. aktyvinti turistini visq Svietimo bei neformaliojo ugdymo lstaigq bendruomeniq
gyvenim4.
Salies bendrojo ugdymo, neformaliojo Svietimo istaigq ir kitq
Seimq nariai - komandos irlarba pavieniai dalyviai.
4. S4skrydis vyks 2019 m. geguZ6s 18-19 d. ,,Verub0soo kaimo turizmo stovyklavieteje,
Varnikq kaime, prie Skaisdio eZero, Trakq rajone &ttp://www.verube.ltlltlkontaktai-ir-atvykimas/ )
4.1. Komandq (dalyviq) afiykimas gegui6b.18 d. iki LL val.

3. S4skrydlio dalyviu -

Svietimo institucijq darbuotojai, jq

rr. VARZYBU rR LVetg DALYVTAT
5. VarZybos vykdomas dviejose amZiaus grupese: iki 40 metq ir nuo 40 metq;
6. Komand4 sudaro 4 dalyviai. Komandos sudetyje turi buti ne maiiau kaip I moteris.
7. Pavieniai dalyviai jungiami i komandas.
8. Dalyvaujantieji seminaro uZsiemimuose arlir paZintiniuose Zygiuose i amZiaus grupes
neskirstomi, dalyviq skaidius neriboj amas.

III. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

9.

Saskrydi organizuoja Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centras, turizmo ir
etnokult[rinio ugdymo skyrius (toliau * Centras). VarZybas vykdo teisejq kolegija. SqskrydZio
koordinatoriai - Centro metodininkai Marius Ju5kevidius, marius.iuskevicius@lmnsc.lt ir Rolandas
UZubalis, rolandas.uzubalis@lmnsc. lt.
10. Rungditl, Zygirl ir konkursq rykdymo reikalavimai bus paskelbti s4skrydZio vietoje.

rv. DALYVTU PRTEMTMO SALYGOS
11. S4skrydZio dalyvio mokestis 1 asmeniui 10 Eur.
l2.Dalyviai gamina maist4 irengtose lauZavietese arba naudodami savo atsiveZl4irangq.
10 eury asmeniui uL parq. Savose palapinese 5
13. Nakvyne mediniuose nameliuose
eurai asmeniui uZ par4;
14. Dallviai privalo laikytis nustatytq gamtosaugos, prieSgaisrines saugos ir stovyklavimo

-

-

taisykliq. Asmenys, paieidg nustatyt4 tvark4, gali bUti Salinami i5 renginio. VarZybq dalyviai uZ
savo sveikat4 ir saug4 atsako patys.
V. DOKUMENTU PATEIKIMAS
15. Dalyviq grupe ar pavieniai asmenys registruodamiesi i5 anksto, o atvykg ir s4skrydZio
vietoje, mandatq komisijai pateikia paraiSk4, kur nurodoma: istaiga, miestas (rajonas), vardas,
pavard6, telefonas, el.paStas).
16. Bttina i5ankstine dalyviq registracija iki 2019 m. geguZ6s 6 d. elektroniniu pa5tu
mariusjuskevicius@lmnsc.lt arba rolandas.uzubalis@lmnsc.lt (registracijos anketa pridedama
nuostatq 2 priede). Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 215 4319. Asmenys kontaktams:
metodininkai Marius Ju5kevidius ir Rolandas UZubalis.

