
Projekto „Susitikim, mieli senjorai, 100 km take aplink Vilnių” 

nuostatai 
 

Organizatoriai 

Projektą „Susitikim, mieli senjorai, 100 km take aplink Vilnių” organizuoja VšĮ „Sėkmės idėja“. 

Trasa 

10 žygių po maždaug 10 km 100 kilometrų take aplink Vilnių. 

Pirmasis žygis: Bernardinų sodas – Užupis - Paupys- Belmontas – Pūčkorių atodanga.  
 
Antrasis žygis: Pūčkorių atodanga – Rokantiškės – Pavilnys.  
 
Trečiasis žygis: Pavilnys – Ribiškės – Liepkalnis – Burbiškės.   
 
Ketvirtasis žygis: Burbiškės – Aukštieji Paneriai – Žemieji Paneriai 
 
Penktasis žygis: Žemieji Paneriai – Riovonys – Gariūnai – Lazdynai 
 
Šeštasis žygis: Lazdynai – Karoliniškės – Viršuliškės – Šeškinė 
 
Septintasis žygis: Šeškinė – Baltupiai – Jeruzalė – Verkių regioninis parkas 
 
Aštuntasis žygis: Verkių rūmai – Sausas ežerėlis – žaliųjų ežerų takas – takas aplink Balsio ežerą – 
Balsiai 
 
Devintas žygis: Verkiai – Jeruzalė – Žirmūnai – Antakalnis 
 
Dešimtas žygis: Antakalnis – Sapieginė – Kalnų parkas 

Žygių datos 

Kiekvienas savaitės antradienis nuo 10  val. 

Pirmasis žygis - gegužės 18 d.  



Paskutinis žygis – liepos 20 d. 

 

Dalyviai 

Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą, pasitikrinę sveikatą, 

susipažinę su varžybų nuostatais bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai dalyvauja laisva 

valia, niekieno neverčiami, ir prisiima visą, su dalyvavimu varžybose, susijusią riziką ir atsakomybę 

bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Užsiregistravę dalyvauti 

patvirtina, kad yra susipažinę su saugaus eismo taisyklėmis. 

Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei 

padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų 

atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui. 

Dalyviai prisiima visą atsakomybę už savo daiktus. Renginio metu jų netekus, organizatoriai už 

prarastą materialųjį turtą neatsako. 

Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu sutinka, kad renginio organizatoriai  ir pagrindiniai renginio 

rėmėjai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro 

sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, taip pat registruodamasis dalyvis sutinka gauti naujienlaiškius ir 

kitą organizatorių platinamą informaciją bei gauti renginio rėmėjų skambutį/elektroninį laišką 

tiesioginės rinkodaros tikslais. 

Privatumo politika 

Dalyviai sutinka su privatumo politika.  

Renginio saugumo nuostatai 

 Renginio dalyviai privalės laikytis šalyje galiojančių saugumo reikalavimų. 

 Dalyviai startuos grupėmis. 

 Reikės išlaikyti saugų 2 metrų atstumą tarp dalyvių. 



 Renginys vyks tik atviroje lauko erdvėje. 

Pamesti bei rasti dalyvių daiktai 

Apie pamestus ar rastus daiktus, priklausančius kitam dalyviui, prašome informuoti organizatorius.  

Dalyvių registracija 

Registracija į žygį. 

*Visa informacija iki renginio dar bus patikslinta. 

**Patvirtindamas registraciją dalyvis sutinka su nuostatais, kurie iki renginio gali būti koreguojami. 
 


