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  JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO AVYŽIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

ORIENTACINIO ŽAIDIMO „LITERATŪRINIAI VINGIAI JONIŠKYJE“  

NUOSTATAI 

   

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Orientacinio žaidimo „Literatūriniai vingiai Joniškyje“  nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 

orientacinio žaidimo „Literatūriniai vingiai Joniškyje“ (toliau – Žaidimas) tikslus ir uždavinius, 

organizavimo tvarką, laimėjimus, organizatorių pareigas ir atsakomybę.  

2. Organizatorius – Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, kodas 

190567962, adresas: Vilniaus g. 3, 84150 Joniškis. 

3. Žaidimas vyks 2021 m. liepos 2–3 d. nuo 10 val. iki 23 val. (imtinai) naudojant mobiliąją 

programėlę Actionbound visame Joniškio mieste.  

  

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Žaidimo tikslas – skatinant gyventojų aktyvumą, populiarinti vietinį turizmą. 

5. Žaidimu siekiama šių uždavinių įgyvendinimo: 

5.1. išsiaiškinti geriausius orientacinio žaidimo dalyvius; 

5.2.  supažindinti Žaidimo dalyvius su Joniškio mieste gyvenusiais literatais, aplankyti vietas, kuriose 

jie gyveno, kūrė ar buvo įamžintas jų atminimas. 

 

III SKYRIUS 

ŽAIDIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Maršrutas mobiliojoje programėlėje Actionbound bus prieinamas nuo 2021 m. liepos 2 d. 10 val. 

iki liepos 3 d. 23  val.  

7. Žaidime gali dalyvauti mėgėjai ir profesionalai. Rekomenduojame Žaidime dalyvauti 2 asmenims 

(arba šeimai). Būtina laikytis visų tuo metu galiojančių karantino reikalavimų. 

8. Dalyviai privalo laikytis Kelių eismo taisyklių. Organizatoriai neatsako už Žaidimo metu patirtas 

traumas, kiekvienas atsako už savo sveikatą. Už nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą Žaidimo 

metu ir po jo atsako tėvai. 



9. Dalyviai Žaidime dalyvauja laisva valia, savo noru ir prisiima visą su dalyvavimu Žaidime 

susijusią riziką (tame tarpe ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to 

nereikšti organizatoriams jokių pretenzijų. 

10. Dalyviai turi laikytis Žaidimo taisyklių, sąžiningai rungtyniauti. 

11. Numatoma programa: 

11.1.  Liepos 2 d. 10 val. Žaidimo maršrutų paskelbimas. 

11.2. Liepos 3 d. 23 val. Žaidimo pabaiga.  

 

 IV SKYRIUS 

LAIMĖJIMAI 

 

12. Pasibaigus žaidimui nugalėtojai bus paskelbti liepos 4 d.  Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 

„Facebook“ puslapyje ir internetinėje svetainėje www.joniskis.rvb.lt.  

13. Asmenys, įveikę maršrutą ir surinkę daugiausiai taškų, bus apdovanojami organizatorių prizais. 

Maršruto įveikimo laikas yra nevertinamas. 

14. Organizatorių prizai į piniginius prizus nekeičiami. 

 

V SKYRIUS 

ŽAIDIMO ORGANIZATORIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

15. Organizatoriai įsipareigoja užtikrinti prizų išdalinimą 

16. Žaidimo metu bus filmuojama ir fotografuojama. 
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