
PATVIRTINTA
MSC direktoriaus
2022-05-09 įsakymu Nr. V-37

KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRAS

Pėsčiųjų žygio, skirto Klaipėdos miesto 770 metų jubiliejui,
 “Klaipėdos istorijos paslaptys” 

 NUOSTATAI

BENDROJI INFORMACIJA
1. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras 2022 m. birželio 10 d. organizuoja žygį „Klaipėdos

istorijos  paslaptys”.  Žygyje  dalyvaujančios  mokinių  grupės  (klasės)  su  mokytojais  žygiuoja
žemėlapyje  pažymėtu  maršrutu  ir  įvykdo  7  užduotis,  susijusias  su  maršrute  išsidėsčiusiais
objektais  –  išmaniuoju  telefonu  skenuoja  QR kodus,  atsako  į  klausimus,  atsakymus  pažymi
pateiktoje lentelėje. Užduočiai atlikti reikalingas bent vienas išmanusis telefonas su internetu bei
QR kodo skaitytuvu. Galutiniame žygio maršruto taške grupės (klasės) pateikia  užpildytą žygio
lentelę  bei  žodžiu  raportuoja  apie  žygio  įvykdymą (trumpa skanduotė  ar  pan.).   Tiksliausiai
užduotis atlikusios grupės gaus prizus, visi dalyviai gaus žygio sertifikatus. Žygio dalyviai bus
vaišinami kareiviška koše.

2. Žygio tikslai:
2.1. populiarinti žygius pėsčiomis, sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą;
2.2. skatinti ekologišką, gamtą tausojantį laisvalaikį;
2.3. supažindinti su Klaipėdos pietinės dalies apylinkių istoriniais ir gamtiniais objektais.

ŽYGIO MARŠRUTAS,  STARTO VIETA
3.   Žygio maršrutas: Sąjūdžio parkas - Žardės piliakalnis - Vilhelmo kanalas,  atstumas 7,7 km

4. Starto vieta ir laikas: Sąjūdžio parke, prie skulptūros „Žiedas“, birželio 10 d. 10 val.; 

5. Žygio pabaiga planuojama 13.30 val. Pasibaigus žygiui, nuo galutinio žygio taško (aikštelė prie 
Vilhelmo kanalo) pageidaujantys bus pavėžėti užsakytu autobusu iki  p/c BIG.

DALYVIAI
6. Klaipėdos miesto mokyklų mokinių klasės (grupės), vadovaujami mokytojų, kurie žygio metu

prisiima visišką atsakomybę už mokinius. Dalyviai gali nešti savo mokyklos vėliavą, susikurti ir
nešti savo klasės (grupės) vėliavą, gali būti pasipuošę vienos spalvos kepurėlėmis ar skarelėmis
ir t.t.

REGISTRACIJA
7. Mokytojai  registruoja  mokinių  grupes  (klases)  Google  forms  aplinkoje  iki  gegužės  20  d.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedZ3X3X-M46wx6EyqlN9Z-
CwXYSV0c7sSTZNa5toYd5k7NOQ/viewform

8. Mokytojas,  registruojantis  klasę,  prašomas pateikti šiuos duomenis:  mokyklos  pavadinimas,
mokytojo vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris, el.pašto adresas, mokinių skaičius, amžius.

DALYVAVIMO ŽYGYJE TVARKA
9.  Žygio  dalyviai  turi  pasirūpinti  tinkama  apranga  ir  patogia  avalyne,  turėti  vandens;  žygio

pabaigoje bus vaišinami kareiviška koše, todėl dalyviai turi turėti savo asmeninį tvarų dubenėlį
ir šaukštą.  

   10. Žygiavimo metu dalyviai laikosi savo klasės (grupės) ir mokytojo.
   11. Žygio dalyvis privalo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedZ3X3X-M46wx6EyqlN9Z-CwXYSV0c7sSTZNa5toYd5k7NOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedZ3X3X-M46wx6EyqlN9Z-CwXYSV0c7sSTZNa5toYd5k7NOQ/viewform


   11.1. informuoti organizatorius/mokytoją telefonu arba asmeniškai apie pasitraukimą iš žygio;
   11.2. laikytis viešosios tvarkos ir kelių eismo taisyklių; 
   11.3. nešiukšlinti žygio maršrute, sustojimo vietose;

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
    12. Žygio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Foto ir video medžiaga bus publikuojama
Moksleivių saviraiškos centro tinklapyje, socialiniuose tinkluose, spaudoje.

Violeta Čumak
krastotyra.violeta@gmail.com
(46)341779
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