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KONKURSO „JUDRIAUSIA SENJORŲ ORGANIZACIJA“ 

N U O S T A T A I 

Konkursas „Judriausia senjorų organizacija“ – tai sporto ir sveikatingumo konkursas, įtrauktas į  

„Klaipėda – Europos sporto miestas 2018“ renginių planą. 

Konkurso iniciatoriai – Klaipėdos miesto savivaldybė, organizatoriai – Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuras (toliau - Biuras). 

KONKURSO TIKSLAS – skatinti Klaipėdos miesto senjorų organizacijas rūpintis savo sveikata, 

didinti fizinį aktyvumą, o organizacijų vadovus (pirmininkus, prezidentus ir t.t.) prisidėti prie 

motyvacijos skatinti sveikatai palankų elgesį. 

KONKURSO UŽDAVINIAI: 

- Sutelkti senjorų organizacijų narius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai. 

- Įtraukti organizacijas į fizinio aktyvumo renginių kūrimą savo bei viešoje aplinkoje. 

- Paskatinti organizacijų bendruomenę kuo aktyviau dalyvauti fizinio aktyvumo veikloje bei 

kurti sveiką ir aktyvią bendruomenės aplinką. 

KONKURSO DALYVIAI 

Konkurse gali dalyvauti visos Klaipėdos miesto senjorų organizacijos, klubai, įstaigos, padaliniai ir 

kt.  

KONKURSO KOMISIJA – Klaipėdos miesto savivaldybės ir Biuro atstovai. 

KONKURSO VYKDYMO LAIKAS: 

I etapas – norinčių dalyvauti konkurse organizacijų paraiškų teikimas iki 2018 m. liepos 2 d. 

II etapas – organizacijų sveikatinimo veikla konkurso metu nuo 2018 m. liepos 2 – lapkričio 30 d. 

III etapas – surinktų duomenų apie organizacijų narių dalyvavimą sveikatinimo veiklose, 

organizuotų renginių duomenų sumavimas ir analizė. 

IV etapas – konkurso uždarymo renginys – apdovanojimai (preliminari data 2018 m. gruodis) 

 

 

 



KONKURSO UŽDUOTYS    

I etapas: 

- Elektroninę paraiškos formą (galima pateikti ir spausdintą variantą, atnešant jį į Biurą) 

pateikti iki 2018 m. liepos 2 d. 

- Paraišką siųsti konkurso koordinatoriui el. p. gintare@sveikatosbiuras.lt. 

II etapas: 

- Organizacijos nariai kiekvieną mėnesį visą konkurso laikotarpį dalyvauja įvairiose 

sveikatinimo veiklose, susijusiose su judėjimu (organizuojamose pačios organizacijos, Biuro 

arba kitų įstaigų, organizacijų ir t.t.).  

- Organizacijos kviečiasi Biuro specialistus, kad šie pravestų parodomąją mankštą 

organizacijos nariams. 

- Organizacijos kviečiasi Biuro specialistus, kad šie pravestų parodomąją šiaurietiškojo ėjimo 

pamoką organizacijos nariams. 

- Organizacijos nariai  treniruojasi, sportuoja ar kitaip aktyviai leidžia laiką prie lauko 

treniruoklių, įrengtų Klaipėdos mieste.  

SVARBU!!! Dalyvaujant konkurse būtina fiksuoti kiekvieną įgyvendintą veiklą nuotraukose (bent 

po 1 nuotrauką iš kiekvienos veiklos) ir veikloje dalyvavusius asmenis registracijos formoje. 

Surinktus duomenis už kiekvieną mėnesį (per pirmąją naujojo mėnesio savaitę) pateikti konkurso 

koordinatoriui el. p. gintare@sveikatosbiuras.lt. 

III etapas: 

- Surinktų duomenų apie organizacijų narius dalyvavimą nemokamose sveikatinimo veiklose, 

organizuotų renginių duomenų sumavimas, analizavimas, vertinimas. 

KONKURSO UŽDUOČIŲ VERTINIMAS. Konkurso ,,Judriausia senjorų organizacija“ 

nugalėtojus išrinks vertinimo komisija. Rezultatai bus skelbiami viešai baigiamojo renginio metu, 

po to, kai komisija pateiks vertinimo protokolą. Komisijos sprendimai nekeičiami.  

BUS VERTINAMA: 

- Organizacijos suorganizuotų sveikatinimo renginių, susijusių su fiziniu aktyvumu, skaičius 

(savo bei viešoje aplinkoje) per visą konkurso laikotarpį. 

- Organizacijos narių, dalyvavusių įvairiose sveikatinimo veiklose, susijusiose su fiziniu 

aktyvumu, skaičius per visą konkurso laikotarpį. 

PAPILDOMI BALAI (papildomi balai suteikiami, kai žemiau išvardintose veiklose dalyvauja 

ne mažiau kaip 50 proc. organizacijos narių): 

- Dalyvavimas parodomojoje Biuro specialistų mankštoje (5 papildomai balai už 1 kartą). 

- Dalyvavimas parodomojoje šiaurietiškojo ėjimo pamokoje (5 papildomi balai už vieną 

kartą). 
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- Dalyvavimas Biuro organizuojamose bendruomenių mankštose po atviru dangumi (2 

papildomi balai už kiekvieną kartą) 

- Dalyvavimas Biuro organizuojamose mankštose, skirtose specialiai senjorams (2 papildomi 

balai už kiekvieną kartą 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Prizinių vietų laimėtojai konkurso baigiamajame renginyje bus apdovanoti vertingomis sveikatą 

stiprinančiomis ir ugdančiomis dovanomis. Visoms konkurse dalyvavusioms organizacijoms bus 

įteikti padėkos raštai. 

 


