PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A2-282
EUROPOS PAVELDO DIENŲ RENGINIO – PĖSČIŲJŲ ŽYGIO „ŽALIOJI 2019“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Renginys skiriamas Europos paveldo dienoms ir Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečiui.
2. Pagerbti kovojusius ir žuvusius Žaliosios girioje rezistencinės kovos ir 1863 m. sukilimo dalyvius.
3. Ugdyti ištvermę, tobulinti topografines žinias, skatinti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvų, aplinką
tausojantį laisvalaikio praleidimo būdą.
4. Įtraukti į žygį visuomenę.
5. Supažindinti su kultūros paveldu, su atmintinomis ir saugotinomis nepriklausomybės kovų
vietomis.
II SKYRIUS
LAIKAS IR VIETA
6. Pėsčiųjų žygis „Žalioji 2019“ (toliau – žygis) vyks 2019 m. rugsėjo 21 d. nuo Pyvesos girininkijos,
esančios adresu: Vabalninko g. 3, Stumbriškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.
7. Registracijos patvirtinimas 9.00–9.45 val., startas 10.00 val., finišas Pyvesos girininkijoje.
III SKYRIUS
REGISTRACIJA
8. Tik išankstinė dalyvių registracija iki rugsėjo 17 d. el. paštu: skirmantas.vertelka@panrs.lt,
panevezys@sauliusajunga.lt. Registracijai reikalingi duomenys: vardas, pavardė, gimimo data,
miestas, kontaktinis el. paštas ir tel. numeris, įstaiga/įmonė/organizacija (jei atstovaujama).
9. Atvykęs į starto vietą dalyvis savo parašu patvirtina registraciją žygio dalyvių registracijos lape,
kad sutinka su žygio nuostatais ir atsako už savo sveikatą ir kitas pasekmes žygio metu.
IV SKYRIUS
DALYVIAI
10. Žygyje gali dalyvauti visi norintys. Asmenys iki 16 metų gali dalyvauti tik su lydinčiu asmeniu.
Visi nepilnamečiai privalo turėti tėvų sutikimą.
11. Dalyvių kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai.
12. Dalyvių skaičius gali būti ribojamas.
V SKYRIUS
DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
13. Dalyviai privalo žygio metu laikytis visuotinai priimtų elgesio normų, nepažeisti žmogaus teisių
ir laisvių.
14. Žygio dalyviai privalo laikytis Kelių eismo taisyklių.
15. Dalyviai patys rūpinasi žygiui tinkama avalyne, apranga, reikalingais asmeniniais medikamentais,
maistu ir gėrimu.
16. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas žygyje yra susijęs su
žmogaus fizinių galimybių išbandymu, 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 įtarimams dėl netinkamos
sveikatos būklės, organizatoriams paprašius ar jei dalyvis pasijunta prastai, ar pačiam dalyviui kyla
abejonių dėl savo sveikatos būklės ir galimybių tęsti žygį, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą
žygyje, pranešti organizatoriams ir pasikonsultuoti su gydytoju.

17. Prireikus medicinos pagalbos, nedelsiant skambinti 112.
18. Dalyviai supranta ir patvirtina, kad žygio 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.
19. Dalyviai turi teisę bet kuriuo metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti apie tai
informavę organizatorius tel. 8 612 38 196.
20. Dalyviui pasiklydus ar neįveikus trasos reikia kreiptis pagalbos į žygio organizatorių.
Organizatorius neatsako už dalyvių parvežimą.
21. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.
22. Dalyviams draudžiama skleisti politinę propagandą, šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių
eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus, vartoti alkoholinius
gėrimus ar psichotropines medžiagas, žeminti ar tyčiotis iš kitų dalyvių, rūkyti miške ar kitose
padidėjusio gaisringumo vietose.
VI SKYRIUS
ŽYGIO MARŠRUTO ĮVEIKIMAS
23. Žygio trasos ilgis 20 kilometrų, aplankysime 1863 m. sukilėlių palaidojimo vietą, Margių
partizanų bunkerį, Laisvės gynėjų bunkerį-vadavietę, kitus objektus.
24. Žygio trasa pažymėta mėlynos spalvos juosta.
25. Žygio dalyviai eina grupėje.
VII SKYRIUS
ŽYGIO ORGANIZATORIAI
26. Šį žygį organizuoja ir vykdo Panevėžio rajono savivaldybė, Alfonso Smetonos šaulių 5-oji
rinktinė, Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninis padalinys.
VIII SKYRIUS
KITOS SĄLYGOS
27. Registruodamiesi dalyviai sutinka būti fotografuojami ir filmuojami, fotonuotraukos ir filmavimo
medžiaga laisvai, be atskiro sutikimo gali būti viešinamos informacijos sklaidos tikslais.
28. Dalyviams rekomenduojama turėti priemonių nuo uodų ir erkių, geriamo vandens, šviesą
atspindinčią liemenę, pleistro nuospaudoms, prožektorių partizanų žeminių lankymui.
29. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais nuostatais ir jais vadovautis registracijos ir žygio metu.
30. Automobilių parkavimas numatytas Pyvesos girininkijos kieme.
31. Žygio trasos ilgis gali nežymiai keistis, galutinis ilgis nurodomas žygio skelbime ir žygio
naujienose.
32. Renginys yra nemokamas.
33. Informacija tel.: (8 45) 50 20 21, 8 612 38 196, registracija el. paštu:
skirmantas.vertelka@panrs.lt, panevezys@sauliusajunga.lt.
34. Žygio naujienos internete: http://www.panrs.lt, https://www.facebook.com/pkpaveldas,
https://www.facebook.com/lss5rinktine.
35. Organizatoriai pasilieka sau teisę keisti žygio nuostatus.

