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PRAŠYMAS LEISTI ORGANIZUOTI RENGINĮ KAUNO VIEŠOJE VIETOJE 

 

2018-07-30 
(data) 

Kaunas 

 

1. Renginio pavadinimas: Šok su močiute: tarptautinis renginys 

2. Renginio pobūdis (komercinis, nekomercinis): nekomercinis 

3. Už renginį atsakingi 2 (du) asmenys (atsakingų asmenų vardai, pavardės, telefono numeriai): 

Ieva Sakalauskaitė +37067480488 

Aleksandras Šiktorovas +37065081816 

4. Renginio data: 2018 rugpjūčio 15d. 

5. Renginio laikas (valandos nuo-iki ): 18:00-19:30 

6. Laikas nuo pasiruošimo renginiui pradžios iki renginio teritorijos sutvarkymo: 17:15-20:15 

7. Renginio vieta (adresas): Kauno pilis (Pilies g. 17), prie Vyčio skulptūros 

Maršrutas (jei renginys vyksta tam tikru maršrutu,  pateikiami gatvių pavadinimai): – 

8. Numatomas dalyvių skaičius: 50 

9. Numatomas žiūrovų skaičius: 50 

10. Kaip renginio metu bus užtikrinamas dalyvių ir  žiūrovų saugumas, turto apsauga: renginio metu 

visą reikalingą informaciją dalyviams bei žiūrovams suteiks savanoriai, pažymėti skiriamaisiais 

ženklais. Savanoriai taip pat užtikrins dalyvių bei žiūrovų saugumą renginio metu, bei, iškilus bet 

kokiai problemai, užtikrins sklandų ir efektyvų jos sprendimą. Taip pat bus paruošta erdvė, kurioje 

savanoriai saugos dalyvių daiktus. Kiekvienas saugojimui pateiktas daiktas bus pažymėtas unikaliu 

numeriu, kuriuo dalyviai galės po renginio (ar renginio metu) indentifikuoti savo asmeninį turtą.  
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11. Kaip renginio metu bus užtikrinami dalyvių ir  žiūrovų  higienos reikalavimai: renginio metu 

nebus prekiaujama jokiais gėrimais ar maistu, todėl papildomų higienos palaikymo priemonių nebus 

imamasi. 

12. Nurodykite prekybos (jei bus prekiaujama), paslaugų teikimo (jei bus teikiamos) organizavimo tvarką 

(kuo bus prekiaujama, paslaugos teikimo ar prekybos laikas, prekybos vietų skaičius, iš jų kiek bus prekybinių taškų, 

prekiaujančių alkoholiniais gėrimais): renginio metu prekyba nebus vykdoma. 

13. Aprašykite renginiui skirtos teritorijos sutvarkymo planą, priemones renginio metu ir po jo (per 

kiek laiko bus sutvarkyta teritorija, kas ją tvarkys ir t.t.): už pasiruošimą ir erdvės sutvarkymą po ir renginio 

metu bus atsakingi organizatoriai (Asociacijos „Aktyvus jaunimas“ atstovai) bei savanoriai. 

Renginio metu bus naudojama speciali garso įranga muzikai bei mikrofonas. Laiko atžvilgiu erdvės 

sutvarkymui planuojama užtrukti iki 45min prieš ir po renginio (tikėtina, kad viskas vyks greičiau). 

14. Nurodykite transporto (ir viešojo) eismo koregavimo planą (jeigu būtina): – 

15.  Nurodykite medicinos pagalbos teikimo tvarką: (jei nenumatyta kitaip, renginio organizatorius privalo, 

esant būtinybei, iškviesti greitąją medicinos pagalbą): bus užtikrinama, kad savanoriai, stebintys renginį, 

esant reikalui, tuoj pat iškvies medicinos pagalbą ir suteiks pirmąją pagalbą. 

16. Kita informacija (kuri organizatoriui atrodo svarbi pateikti, pvz., galima aprašyti renginį): renginys yra 

Erasmus+ remiamo projekto “Community: Seniors Involved” dalis. Šio projekto metu 36 jaunuoliai 

iš 6 šalių (Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Bulgarijos, Portugalijos ir Turkijos) siekia kurti ryšį tarp 

skirtingų kartų, įtraukdami senjorus į įvairias veiklas drauge su jaunimu. Viena tokių veiklų, jau 

pasitvirtinusi praėjusioje projekto dalyje – šokiai. Liepos 26d. drauge su Kauno visuomenės 

sveikatos biuru organizavome šokių pamoką senjorams ir supratome, kad tai yra puikus būdas 

senjorų įtraukimui. Šiuo renginiu siekiame pakartoti pasiektą pozityvų efektą didesniu mastu. 

17. Nurodykite pageidaujamus informacijos pateikimo būdus (telefonu, el. paštu, raštu): norėtume 

sulaukti informacijos elektroniniu paštu ieva@activeyouth.lt bei telefonu +37067480488 

18. Suderinimai: 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:  

1. Projekto informacinis paketas; 

2. Renginio skrajutės (kurios bus dalinamos kviečiant Kauno senjorus prisijungti) pavyzdys. 

 

 

Tvirtinu, kad prašyme pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. 

 

 

Asociacija „Aktyvus jaunimas“                _______________                                          Ieva Sakalauskaitė 

           (Renginio organizatorius)                                                   (Parašas)                                                            (Vardas, pavardė)                     

mailto:ieva@activeyouth.lt

