OLIMPINĖ DIENA 2021
RENGINIO SAUGUMO TAISYKLĖS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šios taisyklės parengtos užtikrinti asmenų saugumo 2021 m. birželio 21-26 d. Vilniuje ir jo apylinkėse
esančiose sporto bazėse vykstančiame viešame renginyje „Olimpinė diena 2021”. Renginio tikslas yra
supažindinti visuomenę su įvairiomis sporto šakomis, suteikti galimybę jas išbandyti ir užmegzti ryšį su
sporto federacijomis, klubais, treneriais ar sportininkais. Renginys yra viešas ir draugiškas šeimai.
2. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
Dalyvis

asmuo, kuris yra užsiregistravo naudojantis mobilia programa
„OMaps“ dalyvauti Renginyje;

Organizatoriaus(-ių)
atstovas

Organizatoriaus, federacijos ar klubo atstovas, Renginio
savanoris;

Organizatorius(-iai)

Lietuvos olimpinis fondas
Olimpinis komitetas (LTOK);

Renginys

Olimpinė diena 2021

Taisyklės

asmens elgesio normos ir tvarkos, sukurtos Renginio
Organizatorių, kurios yra nurodomos šiose Taisyklėse, kitose
Renginio taisyklėse ir nuostatuose ir Lietuvos Respublikos
teisės aktuose, kurie reguliuoja viešąją tvarką ir viešus
renginius;

Vaikas

nepilnametis asmuo iki aštuoniolikos metų amžiaus;

Vaiko atstovas

Vaiko tėvas, globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas pilnametis
Vaiko atstovas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Žiūrovas

asmuo, kuris nėra užsiregistravęs dalyvauti Renginyje, tačiau
yra Renginio teritorijoje.

(LOF),

Lietuvos

Tautinis

3. SAUGAUS ELGESIO RENGINYJE TAISYKLĖS:
3.1.

Dalyvauti Renginyje Dalyvio statusu leidžiama tik asmenims, kurie užsiregistravo
naudodamiesi mobilia programa „OMaps“ ir susipažino su Renginio Dalyvio taisyklėmis.
Dalyviai yra atsakingi už teisingų duomenų pateikimo registracijos metu.

3.2.

Už Vaikų elgesį ir saugumą yra atsakingi Vaikų atstovai.

3.3.

Dalyviams ir Žiūrovams draudžiama eiti į „Stop” juosta ir atitvarais pažymėtas zonas bei
organizatorių palapines ar kitas zonas į kurias draudžia patekti Renginio Organizatorių atstovai.

3.4.

Dalyviai ir Žiūrovai Renginio metu privalo laikytis visų Renginio saugumo reikalavimų, Renginio
vedėjo ir jo asistentų nurodymų ir instrukcijų, susijusių su saugiu elgesiu Renginio vietoje ir
Renginio įrangos naudojimu, elgtis atsargiai ir saugoti save bei kitus.

3.5.

Dalyviai ir Žiūrovai privalo nevaikščioti ir nestovėti teritorijose, kurios yra aptvertos ar kuriose yra
apribotas veiksmas. Varžybų metu būti jiems skirtose teritorijose.

3.6.

Dalyviai ir Žiūrovai privalo būti blaivūs ir neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių
medžiagų. Organizatorių atstovai turi teisę neleisti dalyvauti rungtyje ar turnyre Dalyviui arba
paprašyti pasišalinti iš renginio teritorijos Žiūrovą, kuris jų manymu, nesilaiko šio reikalavimo.

3.7.

Dalyviai ir Žiūrovai privalo vengti nesaugių situacijų, kurios gali sukelti traumas jiems ar
aplinkiniams.

3.8.

Žiūrovai ir Dalyviai atsako už savo saugumą Renginio metu. Jie turi laikytis saugaus atstumo,
stengtis nekirsti takų ar teritorijų, kuriose Renginio dalyviai atlieka užduotis, klausyti Organizatorių
atstovų nurodymų. Laikytis viešosios tvarkos reikalavimų.

3.9.

Dalyviai ir Žiūrovai pastebėję aplinkos veiksnius, kurie gali sukelti pavojingas situacijas Renginio
užduočių vietoje ar naudojant Renginio įrangą, privalo nedelsdami perspėti kitus Dalyvius ar
Žiūrovus bei Renginio organizatorius ar Organizatorių atstovą.

3.10.

Dalyviai ir Žiūrovai turi vengti nesaugių situacijų, pavojingų kritimų, rizikingo, pavojingo elgesio ir
kūno judesių, kurie gali sukelti jo ar kitų asmenų sveikatos sutrikdymą, sužalojimą, fizinį skausmą,
mirtį, kitokią žalą.

3.11.

Dalyviai prieš pradėdamas naudotis įrengimais privalo gauti Organizatoriaus atstovo leidimą ir
naudotis įrengimais vadovaudamiesi Organizatoriaus atstovo nurodymais. Kitokie veiksmai su
Renginio įrengimais yra draudžiami ir gali būti pavojingi Renginio Dalyvių ir Žiūrovų sveikatai.

3.12.

Renginio Dalyviai supranta, jog 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.

3.13.

Dalyvis privalo nedelsdamas informuoti Organizatoriaus atstovus apie ūmų savo ar pastebėtą kitų
Dalyvių sveikatos pablogėjimą ar patirtą traumą.

3.14.

Dalyviams specialiuose laipiojimo įrengimuose negalima lipti žemiau kitų dalyvių arba virš jų, o taip
pat vaikščioti ir stovėti po dalyviais. Privaloma laikytis visų Organizatorių atstovų reikalavimų ir
pastabų.

3.15.

Vaiko atstovas įsipareigoja visiškai (pilnai) ir tinkamai išaiškinti Vaikui Taisyklių nuostatas. Vaiko
Dalyvio faktas reiškia, kad Vaiko atstovas visiškai (pilnai) ir tinkamai išaiškino Vaikui Taisyklių
nuostatas, Vaikas jas teisingai supranta ir įsipareigoja jų laikytis, o Vaiko atstovas prisiima
atsakomybę.

3.16.

Dalyviui ar Žiūrovui pažeidus Taisyklių nuostatas, atsakomybė dėl Dalyvio ar Žiūrovo kaltės sau ar
tretiesiems asmenims sukelto sveikatos sutrikdymo, sužalojimo, fizinio skausmo, mirties, kitos žalos
tenka Dalyviui.

3.17.

Taisyklių nuostatos ir Organizatorių bei jų atstovų nurodymai privalomi Dalyviams ir
Žiūrovams. Dalyvavimas Renginyje reiškia, kad Renginio Dalyvis ir Žiūrovas Taisykles
perskaitė, supranta ir įsipareigoja jų laikytis bei vykdyti Organizatorių bei Organizatorių
atstovų nurodymus.

3.18.

Į Renginio teritoriją draudžiama įsinešti alkoholinių gėrimų, ginklų ar kitų gaminių, kurie gali būti
naudojami kaip ginklai.

3.19.

Dalyviams ir Žiūrovams draudžiama elgtis agresyviai, demonstruoti ar kitaip naudoti
provokuojančius smurtą, įžeidžiančias, žeminančias Dalyvius ar kitus žiūrovus ar kitaip nesantaiką
kurstančius gestus, iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir kita.

3.20.

Renginio Organizatoriai ir Organizatorių atstovai turi teisę (i) sudrausti Renginio Dalyvius ir
Žiūrovus, pažeidžiančius viešąją tvarką ar nesilaikančius šių taisyklių, (ii) reikalauti, kad iš Renginio
pasišalintų asmenys, pažeidžiantys viešąją tvarką, nesilaikantys įstatymų reikalavimų, (iii) nutraukti
Renginį ir pareikalauti, kad dalyviai išsiskirstytų.

4. MEDICININĖ PAGAL RENGINIO DALYVIAMS IR ŽIŪROVAMS
Dalyviai ar Žiūrovai Renginio metu pasijutę blogai gali kreiptis į Organizatorių atstovus ar artimiausią
Greitosios Medicinos Pagalbos punktą.
5. EVAKAVIMASIS IŠ RENGINIO
Dalyviai ir Žiūrovai Organizatoriams paskelbus reikalavimą evakuotis iš Renginio teritorijos turi judėti
Organizatorių nurodoma kryptimi ir neskubėdami, nekeldami panikos bei padėdami vieni kitiems judėti
iš Renginio teritorijos.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Renginio Organizatoriai pasilieka teisę keisti šias Taisykles.

