
„Balticum 2009“ renginio programa

Vieta

Renginys vyks kaimo turizmo sodyboje „Šaltupis“, 25 km nuo Kauno.
http://www.saltupis.lt/kaip_rasti.htm

Renginio laikas ir data

Į sodyba laukia svečių nuo 2009 m. lapkričio 20 d. (penktadienis). Veiksmas vyksta iki 2009 m. 
lapkričio 22 d. (sekmadienio) popietės.
Oficiali renginio dalis prasideda 2009 m. lapkričio 21 d. (šeštadienis), 16:00.
Tarptautinis teisėjų pasitarimas prasideda 12:00. Žr. nuostatus.

Programa

20 d. penktadienis
Laisvoji dalis. Renkamės, bendraujame, linksminamės, maudomės pirtyje.

21 d. šeštadienis
12:00 - 15:00 Diskusija, idėjų generavimas Lietuvos alpinizmo asociacijos veiklos plėtrai
12:00 - 16:00 Tarptautiniai teisėjai nagrinėja ataskaitas ir nustato nugalėtojus
16:00 - 18:00 Oficiali Baltijos šalių renginio „Balticum 2009“ pradžia. Apdovanojimai, trumpi 
kelionių, įkopimų pristatymai
18:00 -  05:00 Linksmoji dalis! Ruošiamas siurprizas. Taip pat bus rodomi filmai, pirtyje valomi 
kelionėse susikaupę nešvarumai, bendraujama, šokama iki ryto...

22 d. sekmadienis
05:00 - 12:00 Laikas poilsiui
12:00 Renginio pabaiga

Nakvynė ir maitinimas

Organizatoriai pasirūpins šiltomis nakvynės sodyboje, užkandžiais ir sriubomis

Noriu dalyvauti. Ką man daryti?

Kuo anksčiau informuoti organizatorius apie savo dalyvavimą elektroniniu pastu info@alpinist.lt. 
Reikia nurodyti savo vardą, pavardę, atstovaujamą klubą, telefoną, el.pašto adresą.

Deja, asociacija kol kas nėra tokia turtinga, todėl yra dalyvio mokestis – 50 LTL. Jį skirsime 
atsiskaityti su šeimininkais už sodybą, pirtį, užkandžius ir šiltą priėmimą. Perveskite jį į SEB banko 
sąskaitą LT10 7044 0600 0026 3370 (gavėjas: Lietuvos alpinizmo asociacija, įmonės kodas: 
2390836, paskirtis: „už Balticum renginį“).

Bet geroji naujiena – už vaikus iki 14 metų dalyvio mokesčio mokėti nereikia. Tad, atsivežkite visą 
šeimą!

Taip pat verta atsivežti:
 Maisto (kad neprailgtų laukti užkandžių ir sriubų) ir gėrimų (pagal poreikį).
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 Šiltą ir patogią aprangą. Laiką leisime sportiškai.
 Rankšluostį ir maudymosi reikmenis pirčiai.
 Gerą nuotaiką (itin patartina).

Nugalėtojų prisistatymai
Paskelbus nugalėtojus, jiems suteikiamos 5 minutės skaidrėms, filmams parodyti, papasakoti. 
Prašome pasiruošti iš anksto. Sodyboje taip pat bus paruosta vieta, kur galėsime rodyti ir ilgesnius 
filmus bei nuotraukų prezentacijas. Trukmė – ne ilgesnė kaip 15 minučių.

Pasiteiravimui
Vyr. teisėjas
Vilius Šaduikis +370 682 63265
Rengino organizatoriai
Juozas Žagelis + 370 620 41953
Julius Survila +370 655 33443
info@alpinist.lt
www.alpinist.lt
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