
 

  „Paskutinį sumuštinį draugui atiduok, atsipalaiduok" 

Žygeivio taisyklės 

 Gerbk save ir kitus; 

 Tausok Neries regioninio parko gamtą ir infrastruktūrą  - ne tik nepalik savo šiukšlių, bet 

surink rastas pakeliui, eik tik ten kur leidžiama, nelaužyk medžių, neskink gėlių. Pasaulyje 

egzistuoja puikus elgesio gamtoje kodas: „Outdoor code: take nothing but pictures, leave 

nothing but footprints (,,nelieskite nieko, tik fotografuokite, nepalikite nieko, tik savo 

pėdsaką“); 

 Turėk 1 eurą, už kurį galėsi įsigyti lankytojo bilietą. Bilietą pirkti  neprivaloma, tačiau tai 

būtų tavo parama parkui; 

 Saugok savo asmeninius daiktus, sveikatą; 

 Nenaudok degtukų, degiųjų priemonių, nesinešk sveikatai ir gyvybei pavojingų daiktų.  

 Žygio dalyviai norintys pasitraukti iš žygio, turi patys grįžti į žygio starto vietą.  

 Rastus kito žygio dalyvio pamestus daiktus paimk ir parnešk į žygio finišo vietą; 

 Pastebėjęs tvarkos pažeidimus ar įvykus nelaimingam atsitikimui pranešk žygio 

organizatoriams. 

 Elkis draugiškai, padėk kitiems. Apie pastebėtas patyčias ar muštynes, užgauliojimus pranešk 

vyresniems; 

 Žygio metu griežtai draudžiama vartoti sveikatai žalingas medžiagas (alkoholį, tabako 

gaminius ir kt.)  
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