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                                                                                                       PALIATYVIOS PAGALBOS IR GLOBOS CENTRAS 

 
              TVIRTINU: 

VšĮ „Tėviškės namai“ direktorius 

 

2014 M. VIDURNAKČIO EITYNIŲ 

NUOSTATAI 

I.BENDROJI DALIS 

 

1.1. VšĮ „Tėviškės namai“ bendradarbiaujant su Alytaus Senamiesčio ir Ulonų gyvenamosios 

teritorijos vietos bendruomenės taryba, „Hospice“ paramos fondu  bei kitomis visuomeninėmis 

organizacijomis 2014 m. rugpjūčio 29 d.  organizuoja antrąsias „Vidurnakčio eitynes“. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

2.1. Supažindinti su paliatyviosios pagalbos namų (angl. hospice) veikla, ir juose atliekamomis 

paslaugomis. 

2.2. Populiarinti savanorystę ir pagalbą sunkiomis, nepagydomomis ligomis sergantiems asmenims bei 

jų artimiesiems. 

2.3. Plėtoti ryšius su kitomis Lietuvoje savanorišką veiklą organizuojančiomis visuomeninėmis 

organizacijomis. 

 

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS 

3.1. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kompaniją, siekiant populiarinti savanorystę ir 

paliatyviąją pagalbą pritraukiant kuo didesnį skaičių dalyvių. 

3.2. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti jiems numerius. 

3.3. Užsiregistavusiems eitynių dalyviams išduoti su renginiu susijusią atributiką. 

3.4. Apriboti ar sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks eitynės. 
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IV. EITYNIŲ VIETA IR LAIKAS 

4.1. Eitynių data  - 2014 m. rugpjūčio 29 d.,  

4.2. Eitynių maršrutas: Išeinama iš  Alytaus miesto sodo. Dalyvių eisena nukreipiama Dariaus ir 

Girėno gatve iki Rotušės aikštės, kertama Rotušės aikštė, toliau eisena sukasi į Vilniaus g. ir eina 

iki Bažnyčios gatvės sankryžos, kur sukama į Bažnyčios gatvę šalia Senamiesčio skvero ir einama 

iki laiminančio Kristaus paminklo, esančio gatvės gale.. 

4.3. Registracijos pradžia – rugpjūčio 29 d . nuo 19.00 val. iki 21.30 val. 

 

V. DALYVIAI, DALYVAVIMO SĄLYGOS 

5.1.Vidurnakčio eitynėse gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys arba nepilnamečiai asmenys su 

pilnamečių palyda, , užsiregistravę. 

5.2.Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje – www.VidurnakcioEitynes.lt. Užsiregistruoti 

bus galimybė ir renginio dieną nuo 19 val.. Numerius registruoti dalyviai galės atsiimti renginio dieną 

Alytaus miesto sode. 

5.3.Registracija internetu į Vidurnakčio eitynes nutraukiama rugpjūčio 28 d. 18.00 val.  

5.4.Visi Vidurnakčio eitynių dalyviai dalyvauja laisva valia ir prisiima visą su dalyvavimu eitynėse, 

renginio metu ir po jo organizuojamame lazerių šou susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos 

sutrikimais) riziką. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis savo parašu patvirtina, kad sutinka su dalyvavimo 

sąlygomis. Organizatoriai neatsako už eityniu metu patirtas traumas, kiekvienas dalyvis atsako už savo 

sveikatą pasirašydamas registracijos lape. Už nepilnamečius asmenis, dalyvaujančius renginyje atsako jų 

tėvai ar globėjai. 

5.5.Gautus numerius dalyviai privalo tvirtinti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomojoje 

vietoje. 

5.6. Registruotis į eitynes galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama.  

5.7. Registracijos metu nustatomas 2  Lt  paramos mokestis, kurį galima sumokėti telefono numeriu 

1670 siunčiant sms žinutę su tekstu TN2. Paramos mokestį bus galima sumokėti ir renginio dieną 

atsiimant dalyvio numerį. Renginio  metu bus galimybė paaukoti renginio organizavimui.  

5.8.Renginio metu eitynių trasoje negalima: lydėti dviračiais, riedučiais ar kt. priemonėmis. Stengtis 

nenukrypti nuo trasos. Eitynės vyks dešine autotransporto eismo juosta. 

 

VIII. KITOS SĄLYGOS 

8.1. Kiekvienas dalyvis, užsiregistravęs į Vidurnakčio eitynes, savo parašu patvirtina, kad sutinka jog 

renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą video medžiagą gali savo 

nuožiūra ir be atskiro dalyvių sutikimo naudoti reklamos ir rinkodaros tikslais. 

IX. KONTAKTAI 

9.1. Organizatoriaus – VšĮ „Tėviškės namai“ Paliatyvios pagalbos ir globos centro atsakingo asmens 

kontaktinis tel. 8 641 11 641, el.paštas : info@teviskesnamai.lt  

Eitynių maršrutas pridedamas. 

http://www.vidurnakcioeitynes.lt/
mailto:info@teviskesnamai.lt
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Eitynių maršrutas 

 


