
 
 

PRAKTINĖ INFORMACIJA 

Sveiki atvykę į tarptautinį meninės gimnastikos turnyrą „Daliа Kutkaitė CUP 2018“!  

KUR VYKS RENGINYS? 

Šiais metais renginys vyks Vilniaus sporto mokykloje „Tauras“ (Žygio g. 46, Vilnius, LT-08232). 
Daugelis iš Jūsų ne kartą čia lankėtės ir viską žinote. O tiems, kurie čia atvykdavo rečiau – turime 
keletą patarimų. 

Kaip atvykti? 

Vykstantiems automobiliu: 

• nuo autostrados Kaunas-Vilnius (A1): https://goo.gl/maps/mdm4AxLUfrH2; 
• nuo autostrados Panevėžys-Vilnius (A2): https://goo.gl/maps/MjiHanMpZ9S2 

Vykstantiems viešuoju transportu: 

• nuo Vilniaus autobusų stoties:  https://goo.gl/maps/Ur3LSAXWGtm. 

Išsirinkti geriausią maršrutą arba pasitikrinti troleibusų ar autobusų laikus visada galite tinklapyje 
http://www.stops.lt/vilnius/ 

KUR PARKUOTI AUTOMOBILĮ? 

Renginio vietoje automibilių parkavimo galimybė – ribota. Prašome tai įvertinti ir parkuoti 
transporto priemonę atokiau, pavyzdžiui Tuskulėnų g. 66 esančioje Maxima aikštelėje: 
https://goo.gl/maps/yK68HFFVsVp 

KUR PERSIRENGTI? 

Kiekvienai grupei renginio vietoje bus paskirtas kambarys/ erdvė persirengimui. Dėl persirengimo, 
taip pat  repeticijų vietos teirautis renginio organizatorių.  

IŠALKOTE? 

Jei norisi išgerti kavos, eikite į vestibiulį. Šalia išėjimo iš sporto mokyklos yra kavos automatas. Jei 
norisi ,,rimtesnės“ kavos ar pietų – keliauk, pavyzdžiui, į Ogmios miestą 
(https://goo.gl/maps/cTobWNonjGM2). Ten yra apie 30 vietų išalkusiems:  
https://www.ogmiosmiestas.lt/parduotuves/meniu-isalkusiems. 

IŠTROŠKOTE? 

Gerti vandenį sveika. Apie vandens naudą organizmui nekalbėsime. Žinokite, jog renginio metu 
pasirodymų dalyves vaišinsime vandeniu. Renginio vietoje ieškokite vandens dalinimo punkto. Deja, 
bet žiūrovams vandens negalėsime pasiūlyti. Vanduo skirtas varžybų dalyvėms, trenerėms. 

NORITE ĮSIAMŽINTI?  

Informuojame, jog visuomenės informavimo tikslais renginio organizatorius, VšĮ Dalios Kutkaitės 
meninės gimnastikos akademija (Filaretų g. 3, Vilnius, el. p.  info@dka.lt), numato renginio 
fotografavimą. 
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Nuotraukos gali būti skelbiamos visuomenės informavimo priemonėse, www.dka.lt, Facebook ir 
kituose su renginiu susijusiuose portaluose. 

Nepageidaujant būti fotografuojamiems, ar nesutinkant su Jūsų nuotraukų skelbimu, prašome apie 
tai raštu informuoti turnyro vyr. teisėją ir fotografą. 

Norintiems asmeninių nuotraukų, prašome kreiptis į fotografą. 

 

 

BENDRA TVARKA: 

Maloniai prašome renginio žiūrovų ir dalyvių gerbti renginio gimnasčių pasirodymus ir laikytis šios 
bendros tvarkos:  

• primygtinai prašome nelipti lauko batais ant pasirodymams/ treniruotėms skirtos kiliminės 
dangos; 

• pasirodymų metu išjungti mobiliojo ryšio ir kitų priemonių garsą, netriukšmauti; 
• netrukdyti atlikėjams ir žiūrovams stebėti renginio: neleisti žiūrovams, ypač mažiesiems, 

lakstyti, triukšmauti, lipti ant kiliminės dangos; prašome įeiti/išeiti iš pasirodymų salės 
netrukdant gimnastėms, teisėjams,  žiūrovams (išeiti po pasirodymo ar per galinius išėjimus); 

• jeigu rūkote, primename, jog esate mokyklos teritorijoje  (šioje teritorijoje rūkyti 
draudžiama).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


