
                                                                           PATVIRTINTA 

Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro 

direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.01 

 

PĖSČIŲJŲ ŽYGIO „KOSMINIS MOLĖTŲ ŽYGIS“ 

NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Organizatorius) 2020 m. 

gegužės 1 d. organizuoja Kosminį Molėtų žygį (toliau – Žygis) po Molėtų rajono apylinkes. 

2. Organizuojamo žygio tikslas – populiarinant aktyvų laisvalaikį, supažindinti žygio 

dalyvius su Molėtų rajono lankytinomis vietomis, pakviesti keliauti po Molėtų kraštą. 

3. Žygio dalyviai, registruodamiesi ar dalyvaudami žygyje, sutinka su šiais nuostatais. 

4. Asmuo, registruodamas kitus asmenis į žygį, užtikrina, kad registruojami asmenys 

sutinka su šiais žygio nuostatais. 

 

II SKYRIUS 

ŽYGIO MARŠRUTAI 

 

5. Žygio maršrutai: 

5.1. 25 km – Žaliasis maršrutas. 

5.2. 15 km – Mėlynasis maršrutas. 

6. Starto vieta – Lietuvos etnokosmologijos muziejaus kiemas, Žvaigždžių g. 10, Kulionių 

k., Čiulėnų sen., Molėtų r. 

7. Startų laikai: 

7.1. 25 km - Žaliasis maršrutas – 10.00 val. 

7.2. 15 km – Mėlynasis maršrutas – 12.00 val. 

8. Poilsio aikštelėse (maršrutuose kas 3–10 km) dalyviai galės pailsėti, užkąsti, atsigerti, 

bus vaišinami žygio draugų/rėmėjų pagamintais užkandžiais, gėrimais. 

9. Poilsio aikštelėse prisistatys Molėtų rajono turizmo atstovai. 

 

III SKYRIUS 

ŽYGIO DALYVIAI 

 

10. Asmenys iki 18 metų amžiaus užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų 

tėvų ar globėjų  sutikimas dėl jų dalyvavimo žygyje ir viso žygio metu jie bus prižiūrimi tėvų 

(globėjų arba trenerių), kurie prisiima visišką atsakomybę už juos. 

11. Vaikai iki 16 metų amžiaus gali dalyvauti tik kartu su tėvais, globėjais ar 

treneriais. 

12. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas žygyje yra 

susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra 

pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos 

pasitikrinimo reikalavimų bei Organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai 

patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, 

Organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje ir 

pasikonsultuoti su gydytoju. Jeigu dalyvis pasijunta blogai ir/arba pačiam dalyviui kyla 

abejonių dėl savo sveikatos būklės ir galimybių tęsti žygį, dalyvis privalo nutraukti savo 

dalyvavimą žygyje ir pasikonsultuoti su gydytoju. 

13. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad Organizatoriai 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. 

 

IV SKYRIUS 

REGISTRACIJA Į ŽYGĮ 

 

14. Žygio dalyviai privalo iš anksto užsiregistruoti. 

15. Registracijos metu dalyvis privalo pateikti šiuos kontaktinius duomenis: vardą, 

pavardę, el. pašto adresą, amžių, miestą. 

16. Žygio dalyvio kontaktinė informacija nebus naudojama rinkodaros tikslais. 

17. Žygio dalyvio mokestis mokamas žygio registracijos punkte prieš startą grynaisiais 

pinigais ir nėra grąžinamas. 

18. Žygio dalyvio mokestis yra: 

18.1. už 25 km – Žaliąjį maršrutą – 5 Eur. 

18.2 už 15 km – Mėlynąjį maršrutą – 3 Eur. 

19. Senjorai, studentai, moksleiviai, vaikai, neįgalieji žygyje dalyvauja nemokamai. 

20.  Į žygio dalyvio mokestį įskaičiuota: 

20.1. maitinimas, 

20.2. medaliai, 

20.3. mokestis žygio vadovams.  

21. Registracija į žygį ar į atskirus maršrutus gali būti stabdoma bet kada iki žygio pradžios 

dėl galimybės priimti ribotą žygio dalyvių skaičių į žygį ar į atskirą maršrutą. Informacija apie 

stabdomą registraciją skelbiama internetinėje svetainėje www.infomoletai.lt  bei kitais informacijos 

kanalais. 

 

 

                                                                 V SKYRIUS 

ŽYGIAVIMO TAISYKLĖS 

 

22. Žygio dalyviai patys pasirūpina ir su savimi žygio metu turi tinkamą aprangą, patogią 

avalynę, gėrimus bei maistą, reikalingus asmeninius medikamentus. 

23. Žygio dalyvis privalo: 

23.1. laikytis žygio nuostatų, 

23.2. saugoti savo asmeninius daiktus viso žygio metu, 

23.3. susižeidus ar sutrikus sveikatai kreiptis į medikus ir apie tai informuoti 

Organizatorius, 

23.4. informuoti Organizatorius telefonu arba asmeniškai apie pasitraukimą iš žygio, 

23.5. laikytis saugomų teritorijų lankymo tvarkos, 

23.6. stengtis neatsilikti nuo einančių priekyje. Esant reikalui sustoti, informuoti žygio 

vadovą ar jo pagalbininkus. 

24. Žygio dalyvis turi teisę: 

24.1. pasiklydus ar nesuprantant maršruto kreiptis į Organizatorius pagalbos; 

24.2. kartu su savimi vestis augintinį, tačiau privalo užtikrinti, kad augintinis nekels 

pavojaus kitiems žygio dalyviams bei aplinkiniams. 

25. Žygio metu dalyviams draudžiama: 

25.1. pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles ir kitus Lietuvos Respublikoje 

galiojančius įstatymus ir teisės aktus, 

25.2. šiukšlinti poilsio vietose, žygio maršrute, 

25.3. vartoti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas, 

25.4. rūkyti miške ar kitose padidinto gaisringumo vietose. 

 

 

http://www.infomoletai.lt/


 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

26. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais nuostatais ir jais vadovautis registracijos ir 

žygio metu. 

27. Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo koreguoti žygio nuostatus. 

28. Nuostatai keičiami ir papildomi Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro 

direktoriaus įsakymu. 

29. Žygio dalyviai, pažeidę šiuos nuostatus, Organizatoriams ar jų įgaliotiems asmenims 

paprašius, privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje. 

30. Kiekvienas žygio dalyvis registruodamasis sutinka, kad žygio Organizatoriai ir žygio 

partneriai visas žygio metu Organizatorių atstovų bei žygio dalyvių padarytas nuotraukas bei 

filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. 

31. Renginys yra nekomercinis, dalyvio mokestis renkamas siekiant užtikrinti renginio 

kokybę.  


