DALYVAVIMO “2021-09-11 OCR Lietuva. Ekstremalus bėgimas. Kazlų Rūda” BĖGIME SUTARTIS
Šia sutartimi apibrėžiamos visos bėgimo projekto “2021-09-11 OCR Lietuva. Ekstremalus
bėgimas. Kazlų Rūda”” (toliau – OCR bėgimas) sąlygos, organizatorių ir dalyvių teisės, pareigos
bei atsakomybių ribos. Dalyvis, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, jog yra susipažinęs su
visomis sutartyje žemiau nurodytomis nuostatomis, su jomis sutinka, šią sutartį sudaro laisva
valia ir įsipareigoja laikytis visų jos nuostatų OCR bėgimo metu.
Dalyvis:
- pilnametis turintis teisę sudaryti sandorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
- asmuo nuo 16 iki 18 metų, pateikęs patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti OCR bėgime;
- tinkamos sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo, leidžiančio dalyvauti OCR bėgime;
- neapsvaigęs nuo alkoholinių, narkotinių ar bet kokių kitų medžiagų.
- pasitikrinęs savo sveikatos būklę prieš OCR bėgimą ir neturintys jokių sveikatos komplikacijų,
dėl kurių OCR bėgimo metu dalyviui galėtų kilti pavojus jo gyvybei ar sveikatai;
- sudaręs šią sutartį ir įsigijęs bilietą (t.y., sumokėjęs dalyvio mokestį).
Dalyvis (galintis dalyvauti 2 km bėgime):
- vaikai nuo 5 iki 12 metų, privalo būti atlydėti ir dalyvauti su vienu iš tėvų (globėjų), bilietus
privalo įsigyti ir lydintis asmuo;
- vaikai nuo 12 metų, privalo būti atlydėti tėvų (globėjų) į OCR bėgimą;
- asmuo nuo 16 iki 18 metų, pateikęs patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti OCR bėgime;
- pilnametis turintis teisę sudaryti sandorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
- tinkamos sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo, leidžiančio dalyvauti OCR bėgime;
- neapsvaigęs nuo alkoholinių, narkotinių ar bet kokių kitų medžiagų.
- pasitikrinęs savo sveikatos būklę prieš OCR bėgimą ir neturintys jokių sveikatos komplikacijų,
dėl kurių OCR bėgimo metu dalyviui galėtų kilti pavojus jo gyvybei ar sveikatai;
- sudaręs šią sutartį ir įsigijęs bilietą (t.y., sumokėjęs dalyvio mokestį).
Organizatorius
VŠĮ “Ekstremalaus bėgimo asociacija”, įmonės kodas 304436382, Kovo 11-osios g. 130-10, LT49385 Kaunas, Lietuva
Prižiūrėtojai-Teisėjai
Organizatoriaus paskirti asmenys, kurie, vadovaudamiesi šia sutartimi, prižiūri OCR bėgimo
renginį ir jo eigą.
Reglamentas
Organizatoriaus patvirtintas dokumentas, nustatantis pagrindinius OCR bėgimo organizavimo
principus bei taisykles, kurių privalo laikytis dalyviai. Reglamentas yra laikomas šios sutarties
neatsiejama dalimi ir kiekvienas dalyvis privalo laikytis reglamento.

I. Bendrosios nuostatos
1. OCR bėgime dalyvio tikslas yra įveikti organizatoriaus parengtą trasą, turinčią tiek natūralių
gamtos, tiek organizatoriaus sukurtų kliūčių.
2. OCR bėgimo dalys gali startuoti tik pasirašęs šią sutartį.
3. Registracija OCR bėgime yra vardinė, todėl norint atlikti bet kokius duomenų pakeitimus,
organizatorius turi būti informuotas el. paštu ag@ocrlithuania.com iki 2021 metų rugsėjo 10
d. 12:00
4. Šalių susitarimu, organizatorius dalyvavimo OCR bėgimo metu už sutartyje numatytą mokestį
suteikia dalyviui teisę naudotis trasomis ir laiko fiksavimo įranga, tačiau organizatorius neteikia
jokių paslaugų, kuriomis jis užtikrintų dalyvio saugumą trasoje. Nei ši sutartis, nei joks kitas
dokumentas negali būti vertinamas kaip sukuriantis organizatoriui įsipareigojimus suteikti
apsaugą dalyviui ar prisiimti atsakomybę už bet kokios formos dalyvio patirtą žalą OCR bėgimo
metu ar po jo.
5. OCR bėgimo dalyviai, nesilaikantis dalyvių tarpusavio pagarbos ir supratimo principų, gali būti
pašalinti iš bėgimo.
6. Organizatorius ir/ar prižiūrėtojas turi teisę nepateikdamas jokių motyvų asmeniui neleisti
dalyvauti ir pašalinti iš OCR bėgimo. Tokiu atveju dalyvio mokestis yra negrąžinamas. Dalyvis
įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl tokio pašalinimo bei negrąžinto
dalyvio mokesčio.
II. Dalyvio teisės ir pareigos
1. Organizatorius arba prižiūrėtojai, prieš pradedant OCR bėgimą, informuoja visus
dalyvius apie bėgimo maršrutą ir trasą, joje esančias kliūtis, barjerus ir kitas detales.
2. Dalyvis, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, jog:
2.1 OCR bėgime dalyvauja savanoriškai, laisva valia, pritardamas OCR bėgimo tikslams;
2.2. su OCR bėgimo maršrutu ir trasa bei joje esančiomis gamtinėmis ir dirbtinėmis
kliūtimis susipažino, buvo tinkamai instruktuotas prieš OCR bėgimą, jam yra išaiškintos visos
pavojingos vietos OCR bėgimo trasoje, maršrutas ir galimi pavojai, man taip pat yra žinoma,
jog pavojingos vietos OCR bėgimo trasoje atskirai nėra sužymėtos;
2.3. OCR bėgimo trasoje bus atsakingas, atidus ir rūpestingas kitų asmenų sveikatos,
gyvybės bei jų nuosavybės atžvilgiu;
2.4. sutinka būti fotografuojamas ir filmuojamas prieš prasidedant OCR bėgimui, jo
metu bei OCR bėgimui pasibaigus;
2.5. neprieštarauja, jog fotografijos ir filmuota medžiaga, kurioje 2.4 punkte aptartomis
aplinkybėmis nufotografuotas ar nufilmuotas dalyvis, gali būti neatlygintinai naudojama
organizatoriaus veikloje (pavyzdžiui, skelbiant organizatoriaus interneto tinklalapyje ir pan.)
bei komerciniais tikslais;
2.6. jis įvertino OCR bėgimo trasoje esančias kliūtis ir barjerus bei sugebės fiziškai
įveikti maršrutą nekeldamas pavojaus nei savo, nei kitų dalyvių sveikatai ar gyvybei;
2.7. prisiima visą riziką, susijusią su OCR bėgimo trasos suvokimu, galimomis rizikomis ir
padariniais;
2.8. yra informuotas, kad OCR bėgimo trasoje gali būti gyvūnų ir prisiima visas su tuo susijusias
galimas rizikas;

2.9. supranta dalyvavimo OCR bėgime galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo ar
kitų asmenų nuosavybei, įskaitant, bet neapsiribojant, sugadintą dalyvio inventorių;
2.10. supranta ir prisiima visą riziką, kuri gali kilti dėl kitų dalyvių neapdairumo, aplaidumo,
bei
dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo;
2.11. jam yra žinoma, jog greitoji medicinos pagalba OCR bėgimo metu šalia OCR bėgimo
trasos budės, o, įvykus nelaimingam atsitikimui, atvyks bendrąja Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka;
2.12. sutinka, kad organizatorius ar prižiūrėtojai nėra ir nebus atsakingi už, bet kokius
padarinius ar pavojų dalyvio sveikatai, gyvybei ir atsisako nuo, bet kokių pretenzijų
organizatoriui ar prižiūrėtojams, susijusių su neigiamais OCR bėgimo padariniais dalyvio
sveikatai ar gyvybei;
2.13. Dalyvis pareiškia ir patvirtina, kad yra visiškai atsakingas už savo sutartinių
įsipareigojimų
vykdymą.
III. Dalyvis įsipareigoja:
1. susipažinti su OCR bėgimo maršrutu ir trasa, pavojingomis vietomis, kliūtimis ir barjerais prieš
pradedant OCR bėgimą;
2. vykdyti visus organizatoriaus ir prižiūrėtojų nurodymus net ir tuo atveju, jei jie galimai
prieštarauja sutarties nuostatoms;
3. būti atidus ir rūpestingas viso OCR bėgimo metu;
4. pastebėjęs OCR bėgimo maršrute ir trasoje kliūtis, pavojingas dalyvių ar kitų asmenų gyvybei,
nedelsiant sustoti ir pranešti prižiūrėtojui;
5. susižeidus kitiems dalyviams, esant galimybei, iškviesti greitąją medicinos pagalbą ir
informuoti organizatorių ir bent vieną prižiūrėtoją;
6. elgtis atsakingai kitų dalyvių, prižiūrėtojų bei OCR bėgimo teritorijos vietinių gyventojų
sveikatos, gyvybės, nuosavybės ir gamtos vertybių atžvilgiu;
7. gerbti kitų dalyvių dalyvavimą, padėti kitiems dalyviams įveikti kliūtis, jei jiems tokios
pagalbos reikia, bei susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie pakenktų kito dalyvio sėkmingam
ir saugiam dalyvavimui OCR bėgime;
8. pastebėjus laukinius žvėris ar kitus gyvūnus, nedelsiant pranešti prižiūrėtojui ir susilaikyti nuo
bet kokių veiksmų, kuriais laukinis žvėris ar kitas gyvūnas būtų provokuojamas pulti dalyvius;
9. turėti priemones, reikalingas OCR bėgimo metu, įskaitant, bet neapsiribojant, tinkamą
aprangą, avalynę ir vaistus, jei vartojančiam vaistus yra leista dalyvauti OCR bėgime;
10. prieš OCR bėgimą ir jo metu nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichiką veikiančių
medžiagų;
11. nešiukšlinti OCR trasoje, nedegti ugnies ir neniokoti gamtos, norint įveikti kliūtis;
12. negadinti OCR bėgimo trasos inventoriaus.
13. prisiimti visą teisės aktų numatytą atsakomybę už savo veiksmus bei atlyginti organizatoriui
žalą, padarytą OCR bėgimo kliūtims ir(ar) inventoriui.

IV. Organizatoriaus teisės ir pareigos
1. Organizatorius ir prižiūrėtojai nėra atsakingi už dalyvių veiksmų koordinavimą ir valdymą
jiems dalyvaujant OCR bėgime.
2. Organizatorius ar, bet kuris prižiūrėtojas turi teisę, bet kuriuo OCR bėgimo metu stabdyti arba
nutraukti OCR bėgimą, jei iškilo rimtas pavojus, bet kuriam OCR bėgimo dalyviui ar visiems
dalyviams. Tokiu atveju pinigai už dalyvio mokestį nėra grąžinami.
3. Organizatorius turi teisę fotografuoti ir filmuoti OCR bėgimą ir jo dalyvius ir naudoti šią
medžiagą neatlygintinai savo veikloje.
V. Organizatoriaus atsakomybė
1. Organizatorius nedelsiant praneša policijai ar kitoms institucijoms apie dalyvio veiksmus,
kuriais jis padarė žalos gamtai, laukinei gyvūnijai ar kitiems dalyviams.
2. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės:
2.1. už dalyvių sveikatos būklę ir fizinį pasirengimą, nemokėjimą plaukti dalyvaujant OCR
bėgime;
2.2. vienų dalyvių veiksmus kitų dalyvių atžvilgiu;
2.3. kitų dalyvių, gyvūnų bei gamtos stichijų ir reiškinių (krentančių medžių, audros ar pan.)
padarytos žalos dalyvių sveikatai, gyvybei ar turtui;
2.4. už oro sąlygas;
2.5. asmeninių saugumo priemonių nenaudojimą;
2.6. prarastą, dingusį ar sugadintą turtą;
2.7. kitus aukščiau minimus atvejus.
VI. Dalyvio atsakomybė
1. Dalyvis OCR bėgime dalyvauja savo rizika ir atsako už su tuo susijusius galimus

padarinius:
1.1 žalą kitų dalyvių sveikatai, gyvybei ir turtui, kurią jis padarė savo kaltais ar neatsargiais
veiksmais ar neveikimu, įskaitant ir žalą, kurią kiti dalyviai patiria dėl sustabdyto ar nutraukto
OCR bėgimo dėl kito dalyvio netinkamų veiksmų;
1.2 žalą gamtai, laukinei gyvūnijai, OCR bėgimo trasos elementams, kurią jis padarė
savo kaltais ar neatsargiais veiksmais ar neveikimu;
1.3 žalą savo sveikatai, gyvybei ir turtui, kurią padarė kiti dalyviai savo kaltais ar neatsargiais
veiksmais ar neveikimu.
VII. Priedai
Sutarties neatskiriamas priedas yra OCR bėgimo reglamentas (priedas Nr. 1)
Dalyvis:

Vardas ir pavardė:
Asmens kodas:
Adresas:
El. paštas:
Parašas:

Priedas Nr. 1
“2021-09-11 OCR Lietuva. Ekstremalus bėgimas. Kazlų Rūda” BĖGIMO REGLAMENTAS
2021 m. rugsėjo 11 dieną vyksiantis bėgimas, kurio tikslas yra įveikti iš natūralių ir organizatorių
įrengtų kliūčių sudarytą trasą, esančią Kazlų Rūdos mieste ir miesto apylinkėse.
Dalyvis:
- pilnametis turintis teisę sudaryti sandorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
- asmuo nuo 16 iki 18 metų, pateikęs patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti OCR bėgime;
- tinkamos sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo, leidžiančio dalyvauti OCR bėgime;
- neapsvaigęs nuo alkoholinių, narkotinių ar bet kokių kitų medžiagų.
- pasitikrinęs savo sveikatos būklę prieš OCR bėgimą ir neturintys jokių sveikatos komplikacijų,
dėl kurių OCR bėgimo metu dalyviui galėtų kilti pavojus jo gyvybei ar sveikatai;
- sudaręs šią sutartį ir įsigijęs bilietą (t.y., sumokėjęs dalyvio mokestį).
Dalyvis (galintis dalyvauti 2 km bėgime):
- vaikai nuo 5 iki 12 metų, privalo būti atlydėti ir dalyvauti su vienu iš tėvų (globėjų), bilietus
privalo įsigyti ir lydintis asmuo;
- vaikai nuo 12 iki 16 metų, privalo būti atlydėti tėvų (globėjų) į OCR bėgimą;
- asmuo nuo 16 iki 18 metų, pateikęs patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti OCR bėgime;
- pilnametis turintis teisę sudaryti sandorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
- tinkamos sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo, leidžiančio dalyvauti OCR bėgime;
- neapsvaigęs nuo alkoholinių, narkotinių ar bet kokių kitų medžiagų.
- pasitikrinęs savo sveikatos būklę prieš OCR bėgimą ir neturintys jokių sveikatos komplikacijų,
dėl kurių OCR bėgimo metu dalyviui galėtų kilti pavojus jo gyvybei ar sveikatai;
- sudaręs šią sutartį ir įsigijęs bilietą (t.y., sumokėjęs dalyvio mokestį).
Organizatorius:
VŠĮ “Ekstremalaus bėgimo asociacija”, įmonės kodas 304436382, Kovo 11-osios g. 130-10, LT49385 Kaunas, Lietuva
1. Organizatorius:
1.1. organizuoja OCR bėgimo trasą ir jos kliūtis;
1.2. registruoja dalyvius, pagamina ir išduoda dalyvių numerius OCR bėgimo dieną;
1.3. dalyvius, įveikusius OCR bėgimo trasą, organizatorius apdovanoja medaliu ir rėmėjų
įsteigtais prizais.
2. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, įsigiję bilietą ir atitinkantys dalyviui keliamus
reikalavimus, pasitikrinę savo sveikatą ir pasirašę Dalyvavimo OCR bėgimo sutartį.
3. Dalyviai prisiima visą su dalyvavimu renginyje susijusią, bet kokią riziką (įskaitant ir pavojų
sveikatai bei gyvybei) ir įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriui jokių pretenzijų.
4. Tėvai prisiima visą su dalyvavimu renginyje susijusią, bet kokią riziką (įskaitant ir pavojų
sveikatai bei gyvybei) už nepilnamečius ir įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriui
jokių pretenzijų.
5. OCR 2 km trasos pritaikytos vaikams ir paaugliams (nuo 5 metų):
5.1. vaiko bilietas privalo būti įsigytas per Payserą;
5.2. tėvai (globėjai) privalo pateikti savo ir vaiko dalyvio bilietus.

6. Dalyviai, atvykę į OCR bėgimą 2021 m. rugsėjo 11 d., su savimi privalo turėti:
1.1. įsigytą bėgimo dalyvio bilietą (galima ir telefone);
1.2. asmens dokumentą, jo kopiją ar nuotrauką;
1.3. jei dalyvis – nepilnametis (5 – 18 m.), jis privalo pateikti tėvų (globėjų) raštišką sutikimą
dalyvauti OCR bėgime;
1.4. jei dalyvis 5 – 16 m., jis privalo būti atlydėtas tėvų (globėjų).
1.5. Jei dalyvis 5 - 12 m., privalo dalyvauti su vienu iš tėvų (globėjų);
7. Visi dalyviai OCR bėgime privalo prisitvirtinti bėgimo dalyvio numerį. Numeris turi būti ant
priekinės kūno dalies, aiškiai matomoje vietoje.
8. OCR bėgimo metu trasoje draudžiama paleisti vienus bėgioti ar palikti be priežiūros
gyvūnus.
9. Pinigai už įsigytus bilietus grąžinami tik OCR bėgimui neįvykus visiškai, kai
organizatoriai nusprendė neberengti renginio.
Jei renginio neįvykimo priežastis yra force majeure, Vyriausybės nurodymas dėl
karantino ar oro sąlygų keliančių grėsmę dalyvių saugumui sveikatos ar gyvybės
aspektu, pinigai negražinami, bet bilietas nukeliamas į kitą organizuojamą renginį.
10. Organizatoriai pasilieka teisę perkelti renginio datą ir vietą.
11. Bilietus į OCR bėgimą galima įsigyti Paysera platformoje.
12. Registracija OCR bėgime yra vardinė, todėl norint atlikti bet kokius duomenų pakeitimus,
organizatorius turi būti informuotas el. paštu ag@ocrlithuania.com iki 2021 metų rugsėjo 10
d. 12:00
13. Dalyvių registracija vykdoma atvykus į atvykus į varžybų centrą organizatorių nustatytu
ir paskelbtulaiku.
Su organizatoriumi OCR bėgimo klausimais galima susisiekti šiais kontaktais:
telefonu: +370 68787977 arba el. paštu: ag@ocrlithuania.com .

Ekstremalaus bėgimo varžybos ,,OCR Lietuva. Kazlų Rūda” bendrai finansuojamos Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos (ŠMSM) Sporto rėmimo fondo lėšomis, skirtomis įgyvendinti sporto projektus,
susijusius su sporto renginių organizavimu, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir
Centrinė projektų valdymo agentūra.

