PATVIRTINTA
Rokiškio TVIC
direktoriaus 2022-04-29
įsakymu Nr. V-12

ROKIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS
PAŽINTINIO – ORIENTACINIO ŽAIDIMO „ROKITURAS“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pažintinio-orientacinio žaidimo „Rokituras“ (toliau – Žaidimas) nuostatai reglamentuoja
renginio tikslus, organizatorius, dalyvius, organizavimo ir apdovanojimų tvarką.
2. Žaidimo tikslai:
2.1. Skatinti Rokiškio rajono gyventojus ir atvykstančius turistus domėtis Rokiškio kraštu,
susipažinti su lankytinomis vietomis bei turiningai leisti laisvalaikį Rokiškio rajone.
2.2. Pritraukti daugiau lankytojų, skleisti informaciją apie rečiau lankomus ir mažiau žinomus
Rokiškio rajono lankytinus objektus.
3. Žaidimo organizatorius – Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras, kontaktinis asmuo –
turizmo vadybininkė Ingrida Kujelė, tel.: +370 610 00610, el. paštas atraskrokiski@gmail.com.
4. Žaidimo dalyvis – 1 automobilio ekipažas (2-5 asmenys)
5. Žaidimas vyksta 2022 m. gegužės 28 d. 10–18 val. 29 d. 10–15 val.
6. Žaidimui atrinkti 11 pagrindinių objektų, kurie dalyvauja projekte „Vasarok su Kalėda“ bei
papildomi įvairūs lankytini objektai Rokiškio rajone, kurie bus pateikiami užuominų principu.
7. Žaidimo tikslas – surinkti kuo daugiau taškų, aplankant užuominomis įvardytus objektus,
esančius Rokiškio rajone.
8. Dalyvavimas žaidime nemokamas.
9. Žaidimo metu privaloma laikytis visų tuo metu galiojančių ribojimų, susijusių su COVID-19
pandemija.
II. ŽAIDIMO VYKDYMO TAISYKLĖS
10. Žaidimo dalyvio (toliau – Dalyvis) registracija:
10.1.
Dalyvis registruojasi el. paštu atraskrokiski@gmail.com, nurodo savo kontaktinius
duomenis: ekipažo pavadinimą, ekipažo narių skaičių, telefono numerį (registracija vyksta
iki 2022 m. gegužės 22 d.)
10.2.
Dalyvis nurodytu el. paštu gauna registracijos patvirtinimą.
11. Žaidimo taškų rinkimas:
11.1.
Starte ekipažas gauna užduočių-nuorodų lapą su užuominomis į pagrindinius objektus.
11.2.
Ekipažas, atvykęs į bet kurį pagrindinį objektą – pabendrauja su šeimininkais, atlieka
specialiai paruoštą užduotį ir suranda paslėptą skiemenį. Iš visų surinktų skiemenų reikės
sudėti žodžių junginį. Vieno skiemens vertė – 10 taškų.
11.3.
Pagrindiniuose objektuose Ekipažui duodamos užkoduotos nuorodos į papildomus
objektus.
11.4.
Ekipažas, suradęs papildomą objektą, prie jo nusifotografuoja (padaro „asmenukę“) .
Nuotraukoje turi gerai matytis ekipažas ir objektas. Vienos „asmenukės“ vertė – 1 taškas.

11.5.
Pagrindiniuose objektuose lankytis ir spręsti užduotis galima griežtai TIK žaidimo
laiku: gegužės 28 d. 10–18 val., gegužės 29 d. 10–15 val. Laiko limito nesilaikymas –
minus 15 taškų.
12. Surinktus skiemenis ir papildomų objektų „asmenukes“, atsivežti į Bradesių stovyklavietę 2022
m. gegužės 29 d. nuo 15 iki 16 valandos – patikrai ir taškų skaičiavimui.
13. Visi dalyviai renginyje dalyvauja laisva valia ir prisiima visą su dalyvavimu Žaidime susijusią
(tame tarpe su galimais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti
Žaidimo organizatoriams jokių pretenzijų.
III. APDOVANOJIMAI
14. Žaidimo dalyvių apdovanojimai vyks 2022 m. gegužės 29 d. 17.00 val. Bradesių
stovyklavietėje.
15. Aktyviausi žaidimo dalyviai nustatomi suskaičiavus visus ekipažo surinktus taškus.
16. Prizais apdovanojami daugiausiai taškų surinkę žaidimo ekipažai.
17. Prizai įsteigti Rokiškio rajono verslo atstovų ir įstaigų: 3 prizai prizinėms vietoms ir paguodos
prizai.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Informacija apie Žaidimą skelbiama Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro interneto
svetainėje www.rokiskiotic.lt, socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose.
19. Žaidime nedalyvauja Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojai.
20. Žaidimo organizatoriai neatsako už Žaidimo vykdymo nesklandumus, kylančius dėl
registracijos metu neteisingai nurodytų Dalyvio kontaktinių duomenų. Už jų tikslumą atsako
Dalyvis.
21. Dalyvis, registruodamasis, automatiškai patvirtina savo sutikimą, viso žaidimo metu užfiksuotas
nuotraukas, leisti neatlygintinai naudoti Žaidimo organizatoriui viešinimo tikslais.
22. Žaidimo organizatoriai turi teisę keisti Žaidimo sąlygas.
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