
LIETUVOS SPECIALIOSIOS OLIMPIADOS KOMITETO 2023 M.
ŽYMAUS INTELEKTO SUTRIKIMO  DĖLIONIŲ DĖLIOJIMO ČEMPIONATO

NUOSTATAI

     1. Tikslai ir uždaviniai
 Sudominti  sutrikusio intelekto asmenis dėlionių dėliojimu. 
 Skatinti ir užtikrinti žymios  negalios asmenų  aktyvų dalyvavimą kūrybinėje  veikloje.
 Paminėti pasaulinę Dauno sindromo dieną. 
 Propaguoti  dėliones  kolektyvuose,  šeimose,  tarp  globėjų  ir  pedagogų,  kurios  skatintų  įdomų  ir

konstruktyvų bendravimą.
 Varžybose  pagerbti kiekvieną dalyvį.

2. Varžybų organizatoriai
Žaidynes organizuoja LSOK, Joniškio ,,Saulės” pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras. 

     3. Čempionato dalyviai
 Čempionate  gali  dalyvauti  asmenys, turintys  žymų  arba  vidutinį  intelekto  sutrikimą,

priklausantys SO klubams, socialinės globos namams, specialiosioms mokykloms, bendrojo ugdymo
mokykloms ir  kitoms  organizacijoms.

 Dalyviai turi gebėti savarankiškai dėlioti
 Komandos sudėtis 4 dalyviai ir vienas arba du lydintieji.  Dalyviai ir lydintieji turi dėvėti skirtingų 

spalvų ir aiškiai matomas kojines ar blauzdines
 Organizacija  gali  deleguoti  vieną komandą  (4  dalyviai),  išskyrus tuos  atvejus,  kai  toje  pačioje

įstaigoje įsikūrusios lavinamosios klasės ir Dienos užimtumo centras.
 Dalyvių amžius neribojamas
 Būtina turėti atskirą avalynę persiauti.

  4. Čempionato vykdymas, vadovavimas, laikas, vieta
 Čempionato vieta: Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, Livonijos g. 6 Joniškis
 Čempionato vykdymo laikas:   2023 m. kovo 21 d. 9.30-12.00 val.
 9.30 – 10.00 komandų atvykimas registracija
 Užsiregistravusios  pirmosios 10 komandų turės galimybę dalyvauti čempionate
 Kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti įstaiga.
 Čempionato organizavimo išlaidas apmoka LSOK.
 Numatoma arbata ir užkandžiai
 Bus filmuojama ir fotografuojama, informacija apie  renginį bus viešinama socialiniuose tinkluose

   5.  Būtina  išankstinė  komandų  paraiškų  registracija  iki  2023  m.  kovo  13  d.  El.  paštu:
duc@saule.joniskis.lm.lt   Užsiregistravę, laukite patvirtinimo.

  6. Nugalėtojų  apdovanojimai
Čempionatas vykdomas remiantis nustatytomis taisyklėmis. Taurę laimi komanda, sudėliojusi daugiausiai 
dėlionių , o lygiųjų atveju laimi komanda, laimėjusi tarpusavio susitikimą. Kiti čempionato dalyviai 
apdovanojami medaliais
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