OLIMPINĖ DIENA 2021
NUOSTATAI
1. RENGINIO TIKSLAS

Kasmet birželio 23-iąją visame pasaulyje švenčiama tarptautinė olimpinė diena. 2021 m. birželio
21 - 26 d. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos olimpinis fondas (toliau –
Organizatoriai) rengia „Olimpinę dieną 2021“. Šeimai draugišką sporto ir sveikos gyvensenos
renginį, kurio misija yra supažindinti visuomenę su įvairiomis sporto šakomis, suteikti galimybę
jas išbandyti bei užmegzti ryšį su sporto federacijomis, klubais, treneriais ar sportininkais.
2. RENGINIO VIETA IR LAIKAS

2021 m. birželio 21-25 dienomis dalyviai galės atlikti užduotis išsidėsčiusias po Vilnių ir jo
apylinkes naudodami mobilią programą „OMaps“, o 2021 m. birželio 26 d. Vilniuje prie Baltojo
tilto vyks finalinis renginys.
3. PROGRAMA
3.1.

Birželio 21 - 25 dienų veiklas Dalyviai gali rasti mobiliojoje programėlėje „Omaps“ ir
Renginiui skirtoje interneto svetainėje www.olimpinediena.lt.

3.2.

Birželio 26 d. programa:
Laikas

Vieta

Veikla

10:00

Scena

Vedėjas sveikinasi su visais pakviečia mankštai.

10:05

Scena

Masinė mankšta visiems surinkusiems

10:20

Scena

Atidarymo ceremonija

10:30

Scena

Olimpinės dienos deglo uždegimas, Olimpinė diena atidaryta.
Pradeda veikti veiklos.

10:40

Scena

Vedėjas informuoja apie veiklas. Daugybė nemokamų sporto
veiklų, kurias dalyviai išbandydami gali surinkti taškus ir juos
iškeisti į LTeam prizus.

11:00

Starto arka

Bėgimų startai: Vaikų bėgimas, Lietuviškos olimpinės mylios
bėgimas, 5 km ir 10 km bėgimo varžybos

13:00

Starto arka

LTeam rogaining startas

11:00

Scena

Olimpinės dienos breiko turnyras

Laikas

Vieta

Veikla

13:30

Scena

Bėgimo varžybų apdovanojimai

14:30

Scena

Olimpinės dienos breiko turnyras (tęsiamas toliau)

16:30

Scena

Turnyrų apdovanojimai

17:00

Scena

Vido Bareikio koncertas

18:15

Scena

Vėliavos perdavimo kitam Olimpinės dienos miestui perdavimo
ceremonija

18:20

Scena

Padėka dalyviams, miestui, federacijoms, sportininkams. Renginio
pabaiga.

4. DALYVIAI
4.1.

Dalyvavimas renginyje nemokamas. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę
mobilioje programoje „OMaps“ bei patvirtinę, kad susipažino su „LTeam Olimpinės
dienos 2021“ taisyklėmis.

4.2.

Dalyviai registracijos į Renginį metu privalo pateikti teisingus duomenis apie save.

4.3.

Dalyviai prieš dalyvavimą renginyje turi pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros
įstaigoje ir įvertinti savo fizines galimybes dalyvauti renginyje, kadangi aktyvus sportas ir
viskas, kas su tuo susiję, pasižymi padidinta rizika, pavojumi ir gali sukelti sveikatos
sutrikdymą, sužalojimą, fizinį skausmą, mirtį, kitą žalą. Sergant lėtiniais, ūminiais ar kitais
patologiniais susirgimais reikia vengti organizmo apkrovimo dideliais fiziniais krūviais.
Dalyvis pats turi suvokti ir nusistatyti savo fizinių krūvių galimybes ir atitinkamai elgtis dėl
galimų sveikatos sutrikimų. Už savo sveikatą dalyvis prisiima visą atsakomybę.

4.4.

Dalyviai prisiima visą su dalyvavimu renginyje susijusią riziką (įskaitant atsakomybę už
sveikatos būklę ir traumas) ir įsipareigoja dėl to nereikšti Organizatoriams jokių pretenzijų.

4.5.

Už nepilnamečius dalyvius atsako jų tėvai ar globėjai.

4.6.

Renginio dalyvis privalo būti blaivus ir neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar
psichotropinių medžiagų.

4.7.

Renginio dalyviai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir Renginio dieną
galiojančių 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1226 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ reikalavimų.

5. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
5.1.

Renginio dalyviai už dalyvavimą veiklose gaus taškus, kuriuos finalinę Renginio dieną
(2021 m. birželio 26 d.) galės iškeisti į LTeam ir rėmėjų suvenyrus bei prizus.

5.2.

Parodžius surinktus taškus mobilioje programoje „OMaps“, prizus bus galima atsiimti
Renginio dieną nuo 11.00 iki 18.00 valandos, Organizatorių palapinėje.

5.3.

Prizų skaičius ribotas.

6. RENGINIO FILMAVIMAS IR FOTOGRAFAVIMAS

Renginys yra viešas. Asmenys renginio metu gali būti fotografuojami ir filmuojami.
7. KITA
7.1.

Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio programą.

7.2.

Daugiau informacijos apie renginį: www.olimpinediena.lt.

