
Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-18 

PASPIRTUKYNIŲ nuostatai  

2022 metai 

1. „Paspirtukynes“ organizuoja ankstyvojo ugdymo mokykla „Eureka“ (UAB mokykla 

„Eureka“) (toliau – Organizatorius).  

2. Oficialus „Paspirtukynių“ tinklapis – www.paspirtukynes.lt 

3. „Paspirtukynių“ data – 2022 m. gegužės mėn. 21 d. (šeštadienis). Esant lietingam orui 

renginys gali būti nukeltas į kitą dieną. Apie visus „Paspirtukynių” datos pasikeitimus 

Organizatorius informuos tinklapyje www.paspirtukynes.lt ir išsiųsdamas el. paštu laišką 

užsiregistravusiems dalyviams. 

4. Paspirtukynių renginio pradžia – 9:00 val. 

5. Dėl didelio registracijų skaičiaus dalyvių srautai suskaidyti į šiuos laikus: 

a. Nuo 9:00 val. važiuos vaikai iki 3 metų. 

b. Nuo 10:00 val. važiuos vaikai nuo 3 metų (imtinai) iki 5 metų. 

c. Nuo 11:30 val. važiuos vaikai nuo 5 metų (imtinai) iki 7 metų. 

Jeigu „Paspirtukynėse” dalyvaus skirtingo amžiaus broliai/seserys, jie galės važiuoti bet 

kuriais šiame nuostatų punkte paminėtais laikais. 

6. „Paspirtukynėse” dalyviai gali varžytis paspirtukais arba balansiniais dviračiais. Leidžiama 

dalyvauti tik techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis. Negalima naudotis 

minamomis arba elektrinėmis (turinčioms baterijų ar akumuliatoriaus energiją 

naudojančius variklius) transporto priemonėmis. 

7. „Paspirtukynių“ dalyvių grupės: 

Transporto priemonė Amžius* Grupės pavadinimas 

Paspirtukai Iki 3 metų  Žiogai 

Paspirtukai Nuo 3 metų (imtinai) iki 5 metų Liūtai 

Paspirtukai Nuo 5 metų (imtinai) iki 7 metų Ereliai 

Balansiniai dviračiai Iki 3 metų Stručiai 

Balansiniai dviračiai Nuo 3 metų (imtinai) iki 5 metų Tigrai 

* - dalyviai skirstomi į amžiaus grupes pagal 2022 gegužės mėn. 21 d. dalyvių duomenis. 

8. „Paspirtukynėse” dalyvių tėvai/globėjai prisiima visą atsakomybę už savo nepilnamečio 

vaiko dalyvavimą „Paspirtukynėse”, sveikatos būklę ir elgesį renginio teritorijoje bei už jos 

ribų. 

9. Starto numerio atsiėmimo metu tėvai/globėjai privalo pateikti raštišką tėvų/globėjų 

sutikimą. Važiuoti „Paspirtukynių” trasa gali tik tie nepilnamečiai vaikai, kurių tėvų/globėjų 

sutikimas buvo pateiktas Organizatoriui. Tipinį sutikimo formos pavyzdį galima rasti 

oficialiame „Paspirtukynių“ tinklapyje. 
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10. Šalmai yra privalomi visiems „Paspirtukynių” dalyviams. Dalyvio šalmas negali būti įskilęs 

ar kitaip sugadintas, savadarbis, netinkantis dviračių sportui ir kitoks, kuriuo draudžiama 

prekiauti ir naudotis Lietuvos Respublikoje. 

11. „Paspirtukynių” dalyviams rekomenduojame mūvėti pirštines. Taip pat rekomenduojame 

važiuoti užsidėjus kelių ir alkūnių apsaugas. Renginio teritorijoje „Paspirtukynių” dalyviams 

draudžiama naudotis muzikos grotuvais, mobiliaisiais telefonais bei kitais važiavimui 

nebūtinais prietaisais, kurie blaško to dalyvio, ar kitų dalyvių dėmesį, arba trukdo išgirsti 

Organizatoriaus nurodymus. 

12. Tėvai/globėjai yra atsakingi už registracijos metu pateikiamą informaciją. Svetimais ar 

netikrais asmeniniais duomenimis užregistruoti dalyviai bus diskvalifikuojami. 

„Paspirtukynių” dalyvio numerį perduoti kitam asmeniui yra draudžiama. 

13. Tėvai/globėjai užregistruoti dalyvį gali tinklapyje www.paspirtukynes.lt. Registracija 

internete prasideda nuo 2022 m. balandžio 25 d. ir baigiasi likus dviems valandoms iki 

renginio pradžios. Neturėjusiems galimybės užsiregistruoti internetu, Organizatorius turi 

teisę išimties tvarka registruoti dalyvį renginio vietoje iki prasidedant varžyboms. 

14. „Paspirtukynių“ dalyvis negali važiuoti be starto numerio. Jeigu dalyvis užsiregistravęs 

keliose dalyvių grupėse, prieš važiuodamas trasa jis turi užsidėti registraciją atitinkantį 

starto numerį. 

15. „Paspirtukynių“ metu Tėvai/globėjai privalo turėti užregistruoto dalyvio oficialų 

dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą) arba jo kopiją (galima 

turėti ir nufotografuotą dokumentą telefone). Esant Organizatoriaus arba Teisėjo prašymui, 

Tėvai/globėjai privalo parodyti dokumentą dalyvio amžiaus identifikavimo tikslu. 

16. Dalyviai Organizatoriaus nustatytą trasą pravažiuoja po vieną. Dalyviams startuoti 

važiavimą leidžia ir finišą bei važiavimo laiką fiksuoja teisėjai. Teisėjai turi skiriamuosius 

ženklus. 

17. Greičiausiai trasą pravažiavę dalyviai gaus papildomus prizus. Apdovanotojų dalyvių 

skaičius priklausys nuo bendro dalyvių skaičiaus. 

18. „Paspirtukynių“ dalyvius po starto leidžiama lydėti jų tėvams/globėjams. Lydėti leidžiama 

tik pėsčiomis, einant ar bėgant šalia važiuojančio dalyvio. Jeigu dalyvį tarp starto ir finišo 

palies tėvai/globėjai arba kitas asmuo, tokio dalyvių rezultatai nebus skaičiuojami. 

19. „Paspirtukynių“ metu renginio teritorijoje budės greitosios medicinos pagalbos 

darbuotojai. Jei pamatysite dalyvį, kuriam reikia medicinos pagalbos ar tokios pagalbos 

prireiks jums – nedelsdami informuokite greitosios medicinos pagalbos darbuotojus arba 

skambinkite bendrosios pagalbos telefonu 112. 

20. Apie pamestus ar rastus daiktus, priklausančius kitam dalyviui, prašome informuoti 

Organizatorių. „Paspirtukynių” numerių išdavimo vietoje veikia radinių biuras, vėliau apie 

pamestus ar rastus daiktus dalyviai gali pranešti el. paštu: kaunas@eurekamokykla.lt 

21. Oficialūs „Paspirtukynių” rezultatai skelbiami tinklalapyje www.paspirtukynes.lt pasibaigus 

renginiui vakare. Esant objektyvioms priežastims, Organizatorius pasilieka teisę nukelti šį 

terminą. 
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22. Dalyvį atstovaujantys tėvai/globėjai turi teisę pateikti protestą dėl rezultatų ar 

„Paspirtukynių” nuostatų nesilaikymo. Protestą nagrinėja Organizatoriaus sudaryta 

komisija. Dėl protesto kreipkitės į Organizatorių renginio metu arba el. paštu 

kaunas@eurekamokykla.lt po renginio. 

23. Visų „Paspirtukynių“ dalyvių tėvai/globėjai privalo (tuo pačiu atsakydami ir už savo 

nepilnametį vaiką(-us)):  

a. Laikytis „Paspirtukynių“ nuostatų ir kitų Organizatoriaus sprendimų;  

b. Laikytis Organizatoriaus įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų;  

c. Užtikrinti, kad „Paspirtukynėse” dalyvis važiuotų tik su techniškai tvarkinga 

transporto priemone;  

d. Užtikrinti, kad nuo pat starto iki finišo dalyvis būti tinkamai užsidėjęs ir užsisegęs 

šalmą;  

e. Užtikrinti, kad dalyvis važiuotų saugiai savo ir kitų dalyvių atžvilgiu, prisiimti visą 

atsakomybę dėl galimų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant, griūtis, traumas, 

susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto 

priemonėmis, kitais kelio įrengimais ar trasoje esančiais objektais) bei galimų 

sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu 

„Paspirtukynėse“;  

f. Jei dalyvis pasijuto blogai ar sugedo transporto priemonė, dalyvis turi pasitraukti iš 

trasos.  

g. Garbingai elgtis kitų „Paspirtukynių“ dalyvių, žiūrovų, teisėjų bei Organizatorių 

atžvilgiu;  

h. Nesivežti aštrių ar kitaip pavojingų sau pačiam ir kitiems dalyviams daiktų;  

i. Nei prieš, nei „Paspirtukynių“ metu nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių 

medžiagų, taip pat draudžiamų preparatų įtrauktų į Pasaulinės antidopingo 

agentūros sąrašą. 

24. Visi užpildę (internetu arba gyvai renginio metu) „Paspirtukynių“ dalyvių registracijos 

formą patvirtina, kad sutinka su „Paspirtukynių“ nuostatuose išdėstytomis taisyklėmis ir 

sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi nepilnamečiai vaikai. 

25. Dalyvio tėvai/globėjai užpildę registracijos formą patvirtina, kad dalyvis yra sveikas ir gali 

dalyvauti „Paspirtukynėse”, žino apie galimas traumas bei kitus sveikatos sutrikdymus 

„Paspirtukynių” metu, o jiems įvykus pretenzijos nebus reiškiamos. Organizatorius jokia 

forma nėra atsakingas už „Paspirtukynių” dalyvių sveikatą ir/ar galimą žalą jai.  

26. Organizatorius pasilieka teisę keisti ir tikslinti „Paspirtukynių” nuostatus, starto tvarką, 

renginio eigą, apdovanojimus. 

27. Kitus nuostatuose nepaminėtus klausimus sprendžia „Paspirtukynių“ Organizatorius.  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
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28. Ankstyvojo ugdymo mokykla „Eureka” (UAB mokykla „Eureka”) yra duomenų valdytojas, 

atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Paspirtukynėse“, pateiktų duomenų rinkimą ir 

tvarkymą. 

29. Ankstyvojo ugdymo mokykla „Eureka” (UAB mokykla „Eureka”) taip pat yra tinklapių 

www.paspirtukynes.lt ir www.eurekamokykla.lt valdytojas. 

30. Tėvai/globėjai pateikia savo ir dalyvių duomenis pateikia užpildydami registracijos 

formą www.paspirtukynes.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų 

valdytojo interesu – „Paspirtukynių“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio 

dalyvavimo jame tikslais: 

a. informacija apie dalyvio vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, transporto priemonę yra 

tvarkomi dalyvio užregistravimo dalyvaujant renginyje apdorojimui, 

administravimui; 

b. informacija apie tėvų/globėjų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto 

adresą, tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais; 

c. informacija apie tėvų/globėjų vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma 

tiesioginės rinkodaros tikslu. 

31. Tėvai/globėjai turi pateikti aukščiau nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei 

įgyvendinant „Paspirtukynių” tikslus. 

32. Tėvai/globėjai užpildydami registracijos formą patvirtina, kad sutinka gauti 

naujienlaiškius ir žinutes, kurie yra susiję su „Paspirtukynėmis“ ir kitais Organizatoriaus 

organizuojamais renginiais.  

33. Duomenys apie geriausius rezultatus pasiekusių „Paspirtukynių” dalyvių vardą, pavardę, 

amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą) yra viešai skelbiami 

internetinėje svetainėje adresu www.paspirtukynes.lt ir www.eurekamokykla.lt. Siekiant 

užtikrinti rezultatų skaidrumą, „Paspirtukynių” registracijos formą užpildę tėvai/globėjai 

automatiškai sutinka, kad šie dalyvio duomenys būtų viešai skelbiami minėtose 

internetinėse svetainėse. 

34. Tėvai/globėjai užpildydami registracijos formą patvirtina supratimą, jog „Paspirtukynės” 

yra viešas renginys ir sutinka, kad „Paspirtukynių” organizatoriai visas renginio metu 

padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų 

rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt. 

35. Registracijos formos duomenys saugomi: 

a. duomenys apie tėvų/globėjų telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo 

dalyvio užregistravimo dalyvauti renginyje dienos; 

b. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, taip pat duomenys apie 

pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir 

nėra ištrinami; 

c. duomenys apie tėvų/globėjų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą 

tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo. 
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36. Tėvai/globėjai turi teisę prašyti, kad Ankstyvojo ugdymo mokykla „Eureka” (UAB mokykla 

„Eureka”) leistų susipažinti su jų ir dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, 

arba apribotų duomenų tvarkymą. 

37. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada 

nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto 

adresu kaunas@eurekamokykla.lt. 

 

mailto:kaunas@eurekamokykla.lt

