
Laba diena, Kolegos, 
  

Kviečiu š. m. rugsėjo 27 d. prisijungti prie projekto „ESSD 2018“ (Europos mokyklų sporto diena). 

 

ESSD 2019 vykdomas kaip projektas „Europos mokyklų sporto diena - drauge už sveiką 

gyvenseną“, kuriam vadovauja Vengrijos mokyklų sporto federacija ir kuris yra finansuojamas 

pagal „Erasmus +“ programos veiklą „Ne pelno siekiantys sporto renginiai“. 

 

Būtų malonu, kad savo mokyklose šią dieną organizuotumėte sportinius renginius, kuriu metu būtų 

akcentuojami sveikos gyvensenos pagrindai, ypač sveikos mitybos (daugiau informacijos ir 

dalomosios medžiagos jūs galite rasti: http://www.essd.eu/, http://www.essd.eu/resources/ - 

ištekliai, http://www.essd.eu/wp-content/uploads/2017/09/170825_ESSD_Toolkit_EN_V1.pdf - 

įrankių rinkinys) visai mokyklos bendruomenei. 

 

Dauguma iš jūsų ir taip šį mėnesį vykdo renginius „Europos mokyklų sporto savaitė“ tad reikia tik 

užregistruoti mokyklą oficialioje „ESSD 2019“ svetainėje, padaryti keletą nuotraukų ar nufilmuoti 

veiklą ir išsiųsti ataskaitą – svarbus dalyvių: mokinių, jų tėvų, gal ir mokytojų skaičius, bei 

veiklos(ų) pavadinimas. 

 

Registraciją galima atlikti atidarius nuorodą: http://www.essd.eu/registration/ ir užpildžius 

atsidariusius laukelius: 

 Country: Šalis (paspausti langelio dešinėje esančią rodyklėlę ir pasirinkti – Lithuania); 

 School/Organization ID: mokyklos Įmonės kodas, jį galite rasti įvedus mokyklos 

pavadinimą į Google naršyklę ir atidarius nuorodą REKVIZITAI.LT; 

 School/Organization Name: mokyklos Pavadinimas – lietuviškai (pvz.: Prienų „Žiburio“ 

gimnazija); 

 Address: oficialus mokyklos Adresas (pvz.: J. Basanavičiaus g. 1); 

 Zip code: mokyklos Pašto kodas (pvz.: LT-59129); 

 City: Miestas arba gyvenvietė (pvz.: Prienai); 

 Contact person: už renginį Atsakingas asmuo (tiesiog nurodot savo vardą ir pavardę); 

 Contact person‘s email address: nurodote savo Elektroninio pašto adresą; 

 Email conformation: dar kartą pakartojate savo Elektroninio pašto adresą; 

 Contact person‘s phone number: nurodote savo Telefono numerį (+370 --- ------); 

 Where do you hear from the ESSD?: Iš kur sužinojote apie ESSD? (paspausti langelio 

dešinėje esančią rodyklėlę ir pasirinkti – Newsletter – laiškelis); 

 165825: į tuščią langelį, esantį pačioje lango apačioje, įrašykite langelyje iš dešines 

pateiktus iškraipytus skaičius; 

 Paspauskite REGISTRATION (registracija) klavišą; 

 Viskas! 

 

Labai svarbu ir atkreipkite į tai dėmesį: 

 registracija galios tik tuo atveju, jei patvirtinsite ją – gavę iškart po registracijos į savo 

elektroninį paštą laišką „Confirm registration“, paspaudę ant nuorodos laiške (pvz.: 

72125c770d14d5cd4908e1c5a0f9807c) ir atsidariusiame lange paspaudę „Confirm 

registration“ klavišą; 

 ataskaitos bus priimamos jungiantis tik su tuo pačiu pašto adresu, iš kurio buvo patvirtinta 

registracija (tai yra šis adresas buvo įrašytas vykdant mokyklos registraciją); 

 ataskaitos vykdomos jungiantis su kitu el. paštu automatiškai bus atmetamos. 

 

Prašau savo mokyklos registraciją atlikti kuo ankščiau 😊, nelaukti paskutinės dienos ar savaitės! 

http://www.essd.eu/
http://www.essd.eu/resources/
http://www.essd.eu/wp-content/uploads/2017/09/170825_ESSD_Toolkit_EN_V1.pdf
http://www.essd.eu/registration/


Užregistravus mokyklą į renginį būtina informuoti projekto „ESSD 2019“ koordinatorių Olegą 

Batutį el. paštu: obatutis@gmail.com 

Kilus klausimams skambinkite tel. Nr. 868698295 

Laukiu Jūsų pranešimo apie sėkmingą registraciją ir linkiu gražaus renginio! 

Su nuoširdžiausiais linkėjimais, 

Olegas Batutis 
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