ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ "BĖK Į KARJERĄ"
NUOSTATAI
„SPORTUOK KARTU SU LSU“
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
1. Skatinti studentų ir moksleivių lyderystę, iniciatyvumą, gebėjimą priimti sprendimus,
iniciatyvumą sprendžiant su būsima specialybe susijusias užduotis;
2. Skatinti studentų ir moksleivių bendradarbiavimą susitelkiant bendrų užduočių atlikimui ir
sprendimų priėmimui;
3. Didinti jaunimo užimtumą per fizinį aktyvumą.

II. ORGANIZATORIAI
1. Rengėjai – Lietuvos sporto universiteto Karjeros ir kompetencijų plėtotės centras ir LSU Sporto
ir laisvalaikio centras
2. Renginį finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

III. RENGINIO VIETA IR LAIKAS
Renginio data: 2018 m. spalio 4 d. (ketvirtadienis)
Starto vieta – LSU centriniai rūmai (Sporto g. 6)
Programa:
12:30-13:00 – Registracija (prie LSU centrinių rūmų, Sporto g. 6), burtų traukimas
13:00

– Startas

14:30-15:30 – Seminaras–diskusija
15:30-16:00 – Apdovanojimai

IV. DALYVIAI
Dalyvauti gali visų kursų LSU ir kitų aukštųjų mokyklų studentai ir 9-12 klasių moksleiviai.

V. RENGINIO ORGANIZAVIMAS
Renginys organizuojamas Lietuvos sporto universitete ir Kauno mieste.
Komandos (komandą sudaro 2-3 moksleiviai ir 1-2 studentai) varžysis orientavimosi bėgime „Bėk į
karjerą – 2018“.
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1.

Prieš startą visi dalyviai burtų keliu bus suskirstyti į komandas, o komandos burtų keliu
išsitrauks maršrutą, kuriuo turės orientuotis.

2.

Bėgimo metu komandos turės aplankyti maršruto žemėlapyje pažymėtas įmones (įstaigas) ir
jose atlikti užduotį: sužinoti kuo daugiau informacijos apie įmonės (organizacijos) veiklą.
Vertinama 5 balų sistema.

3.

Visa komanda bėgti ir atlikti užduotis turi kartu.

4.

Negalima naudotis jokiomis motorizuotomis ar kitokiomis transporto priemonėmis.

5.

Finišavus visi komandos nariai privalės pasirašyti į registracijos lapą, kurį pateiks teisėjai.

6.

Laimės geriausiai atlikusios užduotį ir greičiausiai visą nuotolį įveikusios komandos.

7.

Visi dalyviai gaus atminimo dovanas, o prizininkai bus apdovanoti papildomai.

8.

Studentams bus išduotos pažymos apie dalyvavimą renginyje.

9.

Po bėgimo komandos kviečiamos dalyvauti trumpame seminare–diskusijoje.

10.

Visi dalyviai privalo būti pasitikrinę sveikatą ir turėti galiojančius gydytojo leidimus
dalyvauti varžybose.

11.

Iki rugsėjo 24 d. reikalinga išankstinė registracija, užpildant registracijos formas:
Registracijos forma studentams
Registracijos forma mokykloms ir moksleiviams
Užpildytą mokyklos registracijos formą prašome atsiųsti el. paštu
kristina.visagurskiene@lsu.lt

12. Renginys įtrauktas į LSU sportiškiausios grupės rinkimus
13. Taškų skaičiavimas „LSU sportiškiausios grupės rinkimuose“:
Už dalyvavimą: 5 tšk. x dalyvių sk./grupės narių sk.
Už pagalbą organizuojant renginį: 10 tšk. x dalyvių sk./grupės narių sk.
Už prizines vietas: 1 vt. – 3 taškai; 2 vt. – 2 taškai; 3 vt. – 1 taškai

Pasiteirauti:
L.e.p. KKPC vedėja dr. Kristina Visagurskienė
Tel. (8 37) 302642, 8 617 31521; el. p.: kristina.visagurskiene@lsu.lt

