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AKCIJOS „10 T ŪKSTANČIŲ ŽINGSNIŲ KASDIEN: MOTERYS EINA Į ROMĄ, 
VYRAI – Į ATĖNUS“ NUOSTATAI 

 
 

1. Akcijos „10 tūkstančių žingsnių kasdien: moterys eina į Romą, vyrai – į Atėnus“ (toliau – 
akcija) nuostatai (toliau – akcijos nuostatai) reglamentuoja akcijos organizavimo ir jos nugalėtojų 
apdovanojimo tvarką. 

2. Akcijos tikslas – skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, kasdien nueinant po 10 tūkst. žingsnių. 
Akcijos sumanytojas ir organizatorius – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos 
mokykla. 

3. Akcijoje gali dalyvauti visi suaugę (vyresni nei 18 m. amžiaus) Lietuvos piliečiai, užpildę 
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje www.smlpc.lt  pateiktą akcijos 
dalyvės arba dalyvio kortelę. 

4. Moterys pildo akcijos dalyvės, einančios į Romą, kortelę ir nueitų žingsnių apskaitos dienoraštį.  
5. Vyrai pildo akcijos dalyvio, einančio į Atėnus, kortelę ir nueitų žingsnių apskaitos dienoraštį. 
6. Akcija prasideda 2015 m. kovo 1 d., Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto 

svetainėje www.smlpc.lt  paskelbus akcijos dalyvių kortelių formas.  
7. Akcijos dalyvė moteris užpildo akcijos dalyvės, einančios į Romą, kortelę ir kasdien nuo 

2017 m. kovo 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 24 d. dienoraštyje registruoja per dieną nueitų žingsnių skaičių. 
Akcijos dalyvė per 208 d. turi „nueiti iki Romos“ (2 080 000 žingsnių, t. y. vidutiniškai po 10 000 
žingsnių per dieną).  

8. Akcijos dalyvis vyras užpildo akcijos dalyvio, einančio į Atėnus, kortelę ir kasdien nuo 2017 m. 
kovo 1 d. iki 2017 m. spalio 15 d. dienoraštyje registruoja per dieną nueitų žingsnių skaičių. Akcijos 
dalyvis per 230 d. turi „nueiti iki Atėnų“ (2 300 000 žingsnių, t. y. vidutiniškai po 10 000 žingsnių per 
dieną).  

9. Užpildytas akcijos dalyvių korteles su nueitų žingsnių registracijos dienoraščiais reikia iki 
2017 m. spalio 26 d. 12 val. išsiųsti el. paštu zenonas.javtokas@smlpc.lt arba faksu (8 5) 273 7397. 

10. Akcijos nugalėtojai renkami 2017 m. spalio 27 d. viešo renginio metu atsitiktinės atrankos būdu. 
Renkama po tris akcijos nugalėtojus, ėjusius į Romą ir Atėnus.  

11. Akcijos organizatoriaus pagrindiniu prizu – savaitgalio kelione į Romą – apdovanojama pirmoji 
atsitiktinės atrankos būdu atrinkta akcijos dalyvė, ėjusi į Romą (t. y. per 208 d. nuėjusi ne mažiau nei 
2 080 000 žingsnių). 

12. Akcijos organizatoriaus pagrindiniu prizu – savaitgalio kelione į Atėnus – apdovanojamas 
pirmasis atsitiktinės atrankos būdu atrinktas akcijos dalyvis, ėjęs į Atėnus (t. y. per 230 d. nuėjęs ne 
mažiau nei 2 300 000 žingsnių). 

13. Antroji/antrasis ir trečioji/trečiasis atsitiktinės atrankos būdu atrinkti akcijos dalyviai 
apdovanojami akcijos organizatoriaus, jo partnerių ar rėmėjų prizais bei dovanomis. 

14. Pirmajai/pirmajam atsitiktinės atrankos būdu atrinktai/atrinktam akcijos nugalėtojai/nugalėtojui 
atsisakius kelionės arba ją/jį diskvalifikavus, pagrindinis prizas skiriamas antrajai/antrajam iš trijų 
atsitiktinės atrankos būdu atrinktų akcijos nugalėtojų, o ir jai/jam atsisakius ar diskvalifikavus – 
trečiajai/trečiajam. Trečiajai/trečiajam atsisakius ar diskvalifikavus, organizuojama nauja akcijos 
nugalėtojo atranka. 

15. Akcijos organizatorius gali paprašyti asmens, nurodyto akcijos dalyvio kortelėje, patvirtinti faktą 
apie akcijos dalyvio nueitus žingsnius. Asmuo, neteisingai deklaravęs nueitų žingsnių skaičių, 
diskvalifikuojamas ir pašalinamas iš apdovanojamųjų sąrašo.  

16. Akcijos partnerių ir rėmėjų prizais bei dovanomis pagal rėmėjų nustatytus papildomus kriterijus 
gali būti apdovanojami ir kiti akcijos dalyviai. 
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17. Akcijai organizuoti, nugalėtojams atrinkti ir jų kelionėms įsigyti sudaroma akcijos organizavimo 
ir vertinimo komisija. Komisijos sprendimai įforminami protokolu ir gali būti keičiami tik teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

18. Apie akcijos partnerius, rėmėjus ir nugalėtojus, jiems sutikus, informacija skelbiama Sveikatos 
mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje ir kitose informacijos priemonėse.  

 
______________________________ 

 


