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MIESTAS IR PASAULIS

15. Nelipame ant skulptūrų, tai griežtai draudžiama ir pavojinga
gyvybei.

interaktyvaus edukacinio

16. Varžybų metu lakstome be pašalinių daiktų burnose, tai
pavojinga gyvybei.

žaidimo ir saugaus elgesio taisyklės
17. Draudžiamas bet koks kontaktas su parke ir gamtoje esančiais
Smagumas garantuotas jei...
1. Mes esame draugiški ir geros nuotaikos.

gyvūnais, vabzdžiais. Tai gali būti pavojinga gyvybei.
18. Žaidimo metu patariame naudoti priemones nuo uodų ir erkių.

2. Mokame žaisti kartu, įsiklausome mokytojų, tėvų, instrukcijas
pateikiančių asmenų.

19. Varžybų metu draudžiama išbėgti iš parko teritorijos.

3. Mes elgiamės rūpestingai, saugome mišką ir parko įrenginius,

20. Vienoje užduotyje galima paimti tik vienos užduoties

paminklus, neužgauname pašalinių vaikų, kitų praeivių ir t.t.

pažymėtas korteles.

4. Nenaudojame parko įrenginių, be mokytojų, tėvų, instrukcijas

21. Jei varžybose instruktoriaus pranešta arba parke tiesiog

pateikiančių asmenų nurodymo.

pažymėta „TYLOS ZONA“, jose draudžiama lakstyti bei šūkauti.

5. Rungtyniaujant, lakstant pagal užduotis nesistumdome, kad

Galima tik greitai eiti ir ramiai kalbėti.

išliktume visi sveiki.
22. Draudžiama kitai komandai papildomai sunkinti užduočių
6. Parke įrenginius naudojame pagal paskirtį ir tik pagal varžybų
išpildymą ar kitaip jai kenkti. Varžymasis vyksta etiškai.
metu gautus nurodymus bei parko taisykles.
7. Patogiam judėjimui, varžomės su patogia apranga ir avalyne.
8. Parke leidžiame laiką švariai, rūpestingai, nešiukšliname.
9. Varžomės geranoriškai, gerbiame savo komandos draugus bei
varžovus, nepavydime pasiekimų ir rezultatų, neklaidiname

23. Ieškant lobio arba superlobio, imti tik vieną iš jų. Draudžiama
ieškoti kito lobio arba superlobio, jei vieną iš jų komanda jau
surado.
24. Greičiausiai įveikę užduotis ir aplankę visus komandai

varžovų, nesipykstame, nesišaipome, nesistumdome, nesimušame. numatytus objektus, laimėtojai bus nustatomi savaime pagal
10. Draudžiama liesti kitu numeriu nei vykdomoje užduotyje

atrastą superlobį.

pažymėtas korteles. Jas galima liesti tik tuo metu kai užduoties

25. Visus taisyklėse neaprašytų atvejų sumanymus derinamės ar

maršruto ir kortelės numeriai sutampa.

galima tai atlikti susitarus atskirai su klasės auklėtoja/mokytoja.

11. Vykdant užduotis lakstome tik būriu ir neatsiskiriame,

26. Laikomės visų taisyklių.

neatsiliekame nuo komandos.
12. Vaikštome ir bėgiojame tik žmonėms skirtais takais, o dviračių

_______________

takais (dviračių tako dalimi) bėgioti draudžiama.
(data)

13. Išeiti į tualetą galima tik pranešus apie tai

_______________

mokytojai/auklėtojai.
(vieta)

14. Nelipame kopėtėlėmis į laipiojimo trasas, tai griežtai

_____________________

draudžiama ir pavojinga gyvybei.
(vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas)

