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PROTŲ MŪŠIO „ŽMOGUS, GAMTA, SVEIKATA“ NUOSTATAI
Renginys skirtas Pasaulinei darbuotojų sveikatos ir saugos dienai
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Protų mūšio „Žmogus, gamta, sveikata“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslą,
vykdymo laiką, konkurso organizavimo taisykles, laimėtojų vertinimo kriterijus ir apdovanojimų
tvarką.
2. Protų mūšis „Žmogus, gamta, sveikata“ (toliau – Protų mūšis) skirtas Panevėžio miesto
įstaigų, įmonių ir bendruomenių nariams. Tikslas – skatinti Panevėžio miesto įstaigų, įmonių
ir bendruomenių narius labiau domėtis sveika gyvensena, ekologijos įtaka sveikatai.
3. Protų mūšis vyks 2018 m. balandžio 26 d. 15 val. Panevėžio miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro salėje (Respublikos g. 68, II a., Panevėžys).
II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
4.

Konkurso organizatorius – Panevėžio miesto savivaldybės visuomenes sveikatos

biuras (toliau – Biuras), atsakingas asmuo už konkurso organizavimą – visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistė Jurgita Mikoliūnienė.
5. Dalyvių registracija vyksta iki 2018 m. balandžio 20 dienos užpildant pateiktą formą (žr.1
priedą) ir siunčiant el. paštu jurgita.mikoliuniene@panevezysvsb.lt
6. Dalyvių registracija patvirtinama tik gavus patvirtinimo atsakymą iš organizatorių.
7. Pateikus paraišką, įsipareigojama dalyvauti renginyje.
8. Protų mūšio užduotis rengia Biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai.
9. Protų mūšio komandą sudaro 5 nariai. Protų mūšis sudarytas iš 4 turų. Vienas turas
sudarytas iš 10 klausimų.
10. 1, 2, 3, 4 turuose po kiekvieno klausimo skirta 60 sek. laiko komandai pasitarti. Po 1, 2, 3, 4
turo klausimai bus pakartojami.
11. Komanda pasižymi savo atsakymus ant žaidimui paruoštų lapų. Po kiekvieno turo atsakymų
lentelė grąžinama komisijai. Vedantysis paskelbia turo teisingus atsakymus bei pristato komandų
surinktus balus.

12. Turui pasibaigus, skiriama 1 min. užduoties užbaigimui: pildyti atsakymus bei juos, surašius
lapeliuose, atnešti komisijai. Vėluojantiems atnešti atsakymus minusuojami 2 balai.
13. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti renginio nuostatus bei programą (žr.2
priedą).
14. Protų mūšio dalyviai gali tartis tik su savo komandos žaidėjais. Negalima žaidimo metu
kalbėtis, susirašinėti ar kitaip bendrauti su nedalyvaujančiais asmenimis bei žiūrovais.
15. Draudžiama naudotis mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos kaupimo priemonėmis:
knygomis, išankstiniais užrašais, mobiliaisiais įrenginiais, interneto prieiga ir kt.
16. Draudžiama trukdyti varžovams tartis, atsakinėti ir atlikti kitus veiksmus.
III. VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
17. Užduotis vertina vertinimo komisija, sudaryta iš Biuro atstovų.
18. Užduotys vertinamos tą pačią dieną, renginio metu.
19. Protų mūšyje teisingas atsakymas vertinamas 1 balu, neteisingi arba neatsakyti – 0 balų
(maksimalus vienos komandos vieno turo balų skaičius 10). Komisijos užduočių vertinimo balų
sistema pateikiama 3 priede (žr. 3 priedą).
20. Nugalėtojai paskelbiami susumavus užduočių atlikimo balus.
21. Dalyvių komandos bus apdovanojamos padėkos raštais, o nugalėtojams bus įteiktas Biuro
įsteigtas prizas.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Renginys fotografuojamas ir viešinamas Biuro interneto svetainėje, Facebook, socialinių
partnerių viešosiose erdvėse.
23. Daugiau informacijos suteiks visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės: Jurgita
Mikoliūnienė tel. 8 684 24513, el. paštu jurgita.mikoliuniene@panevezysvsb.lt; Eglė Dvilevičienė
tel. 8 671 42782, el. paštu egle.dvileviciene@panevezysvsb.lt.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Jurgita Mikoliūnienė

1 priedas
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
PROTŲ MŪŠIO „ŽMOGUS, GAMTA, SVEIKATA“
DALYVIŲ PARAIŠKA
Įstaigos, įmonės ar bendruomenės pavadinimas
Vardas ir pavardė
Anketą pildantis asmuo

pareigos
el. paštas
telefono nr.

Komandos pavadinimas
Dalyvių skaičius

2 priedas
PROGRAMA
2018 m. balandžio 26 d. 15.00 val.
Renginio trukmė 2 val.

Laikas

Veikla

15.00

Sveikinimo žodis, komandų pristatymas.

15.10

Renginio taisyklių paskelbimas.

15.10–15.55

1, 2 turai.

15.55–16.05

Pertrauka.

16.05–16.50

3, 4 turai.

16.50–17.00

Nugalėtojų paskelbimas, dalyvių apdovanojimai.

3 priedas
KOMISIJOS UŽDUOČIŲ VERTINIMO BALŲ SISTEMA
Turas

1 komanda

2 komanda

1 turas
2 turas
3 turas
4 turas
IŠ VISO
1 balas – teisingas atsakymas
0 balų – neteisingas atsakymas, arba neatsakyta

3 komanda

4 komanda

5 komanda

