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Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
direktorius 2018 m. lapkričio 7 d.
Nr. V-141

PROGRAMOS „LEONARDO PAMOKĖLĖS“ NUOSTATAI
I.

BENDROS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja programos „Leonardo pamokėlės“ tikslus, reikalavimus dalyviams ir
veikloms, programos eigą.
2. Programą organizuoja ir vykdo – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (toliau LVJC).
3. Programa vykdoma – nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.
4. Programos užsiėmimai susideda iš teorinės ir praktinės dalies, kurių kiekviena trunka 45 min.

II.

TIKSLAS

5. Tikslas – supažindinti vaikus su prevencine programa apie saugų elgesį vandenyje ir prie vandens.
III.
6. „Leonardo

pamokėlės“

–

PROGRAMOS TEMA

prevencinė

saugaus

elgesio

vandenyje

ir

prie

vandens

programa. Pamokėlėse 1–4 klasių mokiniai kartu su profesionaliais plaukimo treneriais klausosi,
diskutuoja, smagiai eksperimentuoja klasėse ir praktiškai išbando įgytas žinias baseine.

IV.

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

7. Programoje kviečiami dalyvauti Lietuvos formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 1–4
klasių mokiniai.
8. Programoje dalyvaujančių mokinių, kurie atvyksta į „Leonardo pamokėles“ klasėmis, skaičius turi
būti nuo 10 iki 30 asmenų.
9. Programoje dalyvaujančią klasę privalo lydėti mokytojas (-a) (toliau – mokytojas), kuris lydės
mokinius edukacinės programos metu.
10. Programoje dalyvaujanti mokinių klasė turi užsiregistruoti ir susimokėti programos mokestį.

11. Mokytojas bus informuojamas apie programos eigą, reikalingas priemones ir aprangą elektroniniu
laišku ne vėliau nei dvi dienos iki edukacinės programos pradžios 1 nuostatų priede nurodytais
kontaktais.
12. Mokytojas turi užtikrinti, kad mokiniai turi tėvų sutikimus dalyvauti programoje.
13. Mokytojas turi iš anksto informuoti LVJC apie programoje dalyvaujančių mokinių sveikatos
sutrikimus.

V.

PROGRAMOJE DALYVAUJANČIOS KLASĖS REGISTRACIJOS SĄLYGOS

14. Klasę registruoti gali mokytojas ar kitas mokyklos atstovas šia tvarka:
•

Mokytojas susisiekia su LVJC Sveikatingumo skyriaus atstovais žemiau nurodytais kontaktais ir
susitaria dėl atvykimo datos ir laiko:
o Telefono numeris: (8 5) 205 4714;
o Elektroninis paštas: sveikatingumas@lvjc.lt

•

Programos vykdymo data ir laikas yra derinamas individualiai su kiekviena grupe.

•

Dalyvaujanti

klasė

užpildo

registracijos

formą

(1

priedas)

ir

atsiunčia

el.

paštu

sveikatingumas@lvjc.lt.
•

Dalyvaujanti klasė sumoka edukacinės programos mokestį – 5 Eur/vienam vaikui. Sumokėti galima
LVJC kasose programos vykdymo dieną arba iš anksto atlikus pavedimą. Rekvizitai apmokėjimui
pavedimu: AB SEB bankas a. s. LT807044060000908033. Pavedimo paskirtyje nurodyti:
Edukacinei programai „LEONARDO PAMOKĖLĖS“, ugdymo įstaigos pavadinimas ir mokytojo
Vardas Pavardė. Pavedimo kopiją būtina atsiųsti kartu su 1 priedu.

15. Pavedimu atliktas mokestis už edukacinę programą negrąžinamas, jei mokykla arba mokytojas
informuoja LVJC nurodytais kontaktais apie neatvykimą vėliau nei per 24 val. iki programos
vykdymo.
16. Užsiregistravusi klasė gauna patvirtinimą su tikslia data ir laiku, programos eiga bei kita informacija
registracijos metu nurodytais kontaktais ne vėliau nei dvi dienos iki edukacinės programos pradžios.
17. Pasibaigus programai, mokiniai gauna vardinius pažymėjimus ir lipdukus, o mokytojas – padėką ir
knygelę „Leonardo istorijos“, kurioje pasakojamos devynios Leonardo istorijos su patarimais,
skirtos vaikų saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžiams ugdyti ateityje..

VI. DUOMENŲ APSAUGA
18. Programos organizatoriai užtikrina, kad programos dalyvių duomenys yra renkami ir tvarkomi tik
programos organizavimo ir vykdymo tikslais, remiantis šiais nuostatais bei toliau nėra tvarkomi su
tais tikslais nesuderinamu būdu.
19. Programos organizavimo ir vykdymo tikslu tvarkomi duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus
nuo programos vykdymo dienos.
20. Programos dalyviai informuojami, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ) bei ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu
(toliau – BDAR) turi teisę: 1) žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2)
susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti sunaikinti savo asmens
duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant
ADTAĮ, BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4)
nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Visa

informacija

apie

programą

yra

talpinama

LVJC

internetiniame

tinklalapyje:

www.lvjc.lt/leonardo-pamokeles.

22. Programos metu padarytos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti viešinami internetinėje erdvėje.
23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatuose nurodytas programos sąlygas, eigą, turinį,
reikalavimus ir terminus.
24. Išsamesnė informacija apie programą teikiama el. paštu sveikatingumas@lvjc.lt arba telefonu (8 5)
205 4714.
25. Dalyviai, pateikdami paraišką pavirtina, jog susipažino su programos taisyklėmis ir išreiškė
sutikimą dėl asmens duomenų teikimo.

1 priedas
PROGRAMOS „LEONARDO PAMOKĖLĖS“
REGISTRACIJOS FORMA
Švietimo įstaigos pavadinimas
Mokinių klasė
Mokinių skaičius
Lydintys asmenys
(Vardai Pavardės)
Kontaktinis asmuo
(Tel. nr., el. paštas)
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Su nuostatais susipažinome ir jų laikysimės.
________________________________________________________________________________
(Atsakingo asmens Vardas, Pavardė, parašas)

