
Klaipėdos MSC turistų akcija „Padėk miško žvėreliams“ ir

“Žiemos šventė ‘2012”
2012 sausio 28 d.

TRUMPA ĮŽANGA
 Klaipėdos MSC turistų “Žiemos šventė – 2012” rengiama visiems Klaipėdos MSC turizmo 
skyriaus būrelių nariams taip pat visiems norintiems ir prisijungiantiems organizavimu ir dalyvavimu. 
Viena iš renginio dalių – akcija “Padėk miško žvėreliams”, skirta atkreipti dėmesį į sunkioje padėtyje
žiemos metu atsidūrusius miško gyvūnus ir padėti jiems pašaru, maistu – daržovėmis, kruopomis, 
duona ir pan.

LAIKAS IR VIETA
 Akcija ir Šventė rengiama 2012 m. sausio 28 d. (šeštadienį) nuo 12.00 valandos Melnragės 
miške (markiruotė nuo galinės 6 autobuso stotelės prie buv. „Naftos“ sporto salės).

DALYVIAI
 Visi MSC turizmo skyriaus būrelių nariai ir visi norintys. Akcijoje ir šventėje dalyvaujama 
grupėmis, neribojant dalyvių skaičiaus.

REGISTRACIJA
 Išankstinė registracija į renginį pageidautina iki sausio 26 d. 15.00 val. tel. 34 17 79.

DIENOTVARKĖ
Sausio 28 d. (šeštadienis)
12.00 – grupių atvykimas prie Šiaurinio molo ir mini ekskursija “Lietuvos jūrų vartai” bei bendra 
fotografija;
13.00 – grupių atvykimas į šventės vietą ir pasiruošimas, komandų registracija ir informacija;
13.15 – akcijos ir šventės renginiai;
16.00 – šventės pabaiga
DETALUS RENGINIŲ TINKLELIS IR TRUMPAS APRAŠYMAS
 13.15 – 14.00 Sniego skulptūrų konkursas. Turėti priemonių skulptūroms kurti ir papuošti 
(vertinant kreipiamas dėmesys į ekologiškumą ! Nenaudoti šiukšlių ! Panaudoti medžiagas, vėliau 
tiksiančias pagalbai žvėreliams !);
 13.15 – 14.00 Lenktynės slidėmis (sprintas). Dalyviai suskirstomi burtų tvarka poromis ir 
lenktyniauja nurodytoje organizatorių trasoje (iki keliasdešimties metrų ilgio !) organizatorių slidėmis, 
pralaimėjęs iškrenta, laimėjęs kyla etapais iki finalo !
 14.00 – 14.35 Tritaškių konkursas. Užsiregistravę dalyviai burtų tvarka meta “gniūžtę” į 
“krepšį”, laimi sumetę daugiausiai taškų !
 14.40 – 15.15 ”Taikliausio šaulio” konkursas. Mėtant sniego gniūžtes, numušti taikinį ! Laimi 
taikliausias !
 15.15 – 15.45 Emocingiausio slalomo konkursas. Dalyvaujama grupėmis, leidžiamasi nuo 
kalniuko rogėmis, rogutėmis, užpakaliais, „užpakaliukais“ ir kt.
 15.40 – 16.00 Priešpiečiai, karšta arbata (organizatorių), sumuštiniai ir sausainiai (pačių);
 16.00 Rezultatų suvedimas ir skelbimas. Konkursų laimėtojų apdovanojimas. Išvykstant –
akcija “Padėk miško žvėreliams”.

 Konkursas “Fotoakimirka iš “Žiemos šventės” (ne daugiau 3 fotonuotraukų laukiame iki vasario 
6 d. ir iš jų bus atrinktos 3 emocionaliausios. Jos bus apdovanotos ! Siųsti fotonuotraukas žemiau 
nurodytais e.pašto adresais !)

ORGANIZATORIAI
 Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro (MSC) turizmo skyrius.

MSC turizmo skyrius tel: (46) 341779
Edmundas Tilvikas (8-652) 37981 mob. edmundas.tilvikas@gmail.com
Violeta Čumak (8-650) 70707 violeta.cumak@gmail.com


