
 

Žygio „Paskutinį sumuštinį draugui atiduok, atsipalaiduok" 

 dalyvio atmintinė 

Žygio data – 2019 m. gegužės 26 d. (sekmadienis) 

Išvykimo laikas iš Vilniaus geležinkelio stoties 8.27 val. 

Grįžimo laikas į Vilniaus geležinkelio stotį 17.28 val. (Išvykimas iš žygio vietos 16.53 val.) 

Vieta – Neries regioninis parkas, žygio startas Bražuolės stovyklavietė  

Dalyviai – Klubo bendruomenė: ugdytiniai, jų tėvai/globėjai, klubo darbuotojai. 

Svarbi informacija žygio dalyviams: 

1. Nepilnamečiai klubo ugdytiniai gali dalyvauti žygyje tik su būrelio vadovu arba tėvais. 

2. Vaikai, vykstantys į žygį tik su būrelio vadovu,  turi atnešti vadovui tėvų sutikimą vykti į 

žygį. 

3. Už žygio dalyvius, kurie nėra klubo ugdytiniai, klubas jokios atsakomybės neprisiima.  

Informacija žygeiviui: 

Pasirūpinkite patogia avalyne bei apranga, turėkite priemonių, kurios padės apsisaugoti nuo erkių bei 

uodų. 

Turėkite užkandžių, vandens bei gerą nuotaiką. 

Pasigaminkite savo firminį patiekalą, kurį drąsiai galėsite palikti stovyklavietėje, o grįžę juo pavaišinti 

draugus. Po žygio bus išrinkti išradingiausi, saldžiausi, gražiausi, sveikiausi ir visokie kitokie  

patiekalai. Super firminio patiekalo autoriaus laukia itin vertingas prizas. 

Turėkite 1 eurą, už kurį galėsite įsigyti lankytojo bilietą. Bilietą pirkti neprivaloma, tačiau tai bus 

parama parkui; 

 

Žygio „Paskutinį sumuštinį draugui atiduok, atsipalaiduok" 

 dalyvio atmintinė 

Žygio data – 2019 m. gegužės 26 d. (sekmadienis) 

Išvykimo laikas iš Vilniaus geležinkelio stoties 8.27 val. 

Grįžimo laikas į Vilniaus geležinkelio stotį 17.28 val. (Išvykimas iš žygio vietos 16.53 val.) 

Vieta – Neries regioninis parkas, žygio startas Bražuolės stovyklavietė  

Dalyviai – Klubo bendruomenė: ugdytiniai, jų tėvai/globėjai, klubo darbuotojai. 

Svarbi informacija žygio dalyviams: 

4. Nepilnamečiai klubo ugdytiniai gali dalyvauti žygyje tik su būrelio vadovu arba tėvais. 

5. Vaikai, vykstantys į žygį tik su būrelio vadovu,  turi atnešti vadovui tėvų sutikimą vykti į 

žygį. 

6. Už žygio dalyvius, kurie nėra klubo ugdytiniai, klubas jokios atsakomybės neprisiima.  

Informacija žygeiviui: 

Pasirūpinkite patogia avalyne bei apranga, turėkite priemonių, kurios padės apsisaugoti nuo erkių bei 

uodų. 

Turėkite užkandžių, vandens bei gerą nuotaiką. 

Pasigaminkite savo firminį patiekalą, kurį drąsiai galėsite palikti stovyklavietėje, o grįžę juo pavaišinti 

draugus. Po žygio bus išrinkti išradingiausi, saldžiausi, gražiausi, sveikiausi ir visokie kitokie  

patiekalai. Super firminio patiekalo autoriaus laukia itin vertingas prizas. 

Turėkite 1 eurą, už kurį galėsite įsigyti lankytojo bilietą. Bilietą pirkti neprivaloma, tačiau tai bus 

parama parkui; 

 


