
 

 

 
 
 
 

 
Dalyvio atmintinė 

 
Apranga: 

• Geriausia apsirengti šiltais plonais rūbais keliais sluoksniais. Venkite džinsų. Jei turite, 
pasiimkite striukę nuo lietaus, esant vėsesniam orui – flisą arba megztinį. 

• Nepamirškite neperšlampamų rūbų, šiltų kojinių. 
• Pasiimkite 1 komplektą rūbų sušlapimo atveju. 
• Avalynei rinkitės kelioninius ar turistinius batus.  

Atvykimas: 
• Į festivalį kviečiame atvykti draugišku gamtai būdu – rinktis viešąjį transportą (traukinį, 

autobusą) ar dviratį. Jei vykstate automobiliu, raginame burtis tarpusavyje ir vykti 
automobiliais pilnu ekipažu. Surasti sau draugų galite renginio feisbuko puslapyje. 

• Vilniečius balandžio 23 dieną į festivalį kviečiame vykti traukiniu, išvykstančiu 10.20 val., 
Maršrutu Vilnius–Marcinkonys. 

• Vykstant traukiniu grupėms taikomos nuolaidos. Daugiau informacijos. 
Nakvynė: 

• Jei nakvosite stovyklavietėje (bendroje prie Kastinio ežero ar atskirose mažesnėse), 
nepamirškite pasiimti savo palapinės arba susitarti su ją pasiimančiu draugu ☺. 
Nepamirškite miegmaišio, kilimėlio ir kitų šiltų apkamšalų. Už nakvynę palapinėse mokėti 
nereikės. 

• Nakvojantys atokiose mažose stovyklavietėse turi atvykti savu transportu. Vakare iki 
stovyklaviečių jus palydės organizatoriai, o ryte iki rytinio aptarimo vietos 
(koordinatės: 526680, 5988077 (LKS) 54.029487, 24.407232 (WGS)) turėsite atvykti 
patys. Iš stovyklaviečių išvykite vėliausiai 8 val. ryto. 

• Jei nakvosite pas dzūkus sodybose, dėl nakvynės nekils jokių rūpesčių. Kaimo turizmo 
sodybos-renginio partnerės sužymėtos festivalio žemėlapyje. Pakonsultuoti dėl 
pasirinkimo nakvynei jus gali Dzūkijos nacionalinio parko specialistai: mob. tel. : +370 672 
46388, el. paštas: info@dzukijosparkas.lt. 
Maistas: 

• Dzūkai turės skanių užkandžių, o 15.30 val. bus organizuojami bendri pietūs, su 
pasiūlymais ir vegetarams. 

• Atvykstantys 10.20 val. traukiniu Vilnius-Marcinkonys, turės galimybę išlipę iš traukinio 
prie Marcinkonių stoties nusipirkti ką tik iškeptų dzūkiškų pyragėlių ir arbatos.  

• Rytinio aptarimo vietoje vaišinsime pusryčiais ir arbata. 
• Geriamu vandeniu pasirūpinkite. Geriausia – įsipilkite iš čiaupo.  
• Pasiimkite savo turistinius indus – puodelį, lėkštę, įrankius. Neatsivežusieji turės mokėti 

simbolinį Sąžinės mokestį už galimybę renginyje naudotis vienkartiniais kompostuojamais 
indais. Už šį mokestį surinktos lėšos bus panaudotos kitų metų festivaliui. 
 
 

https://www.facebook.com/events/521986822819441/?active_tab=discussion
https://ltglink.lt/grupines-nuolaidos
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=18OCmuhyv9aRoHmqk9k9Fnkbqc2ZatjOB&ll=54.029285399999985%2C24.407231999999993&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=18OCmuhyv9aRoHmqk9k9Fnkbqc2ZatjOB&ll=54.029285399999985%2C24.407231999999993&z=12
mailto:info@dzukijosparkas.lt


 

 

Kiti reikmenys ir pastabos: 
• Turėkite smulkių grynųjų pinigų. Marcinkonyse nėra bankomato ar galimybės atsiskaityti 

kortele. 
• Jei turite kompasą ar žiūronus, pasiimkite.  
• Galite pasiimti ciklopą ar žibintuvėlį naktiniams tyrinėjimams. 
• Jei planuojate vykti į žygį dviračiais, nepamirškite šviesą atspindinčios liemenės, šalmo.  

Važiuojantiems savo dviračiais privalu turėti techniškai tvarkingą dviratį su atšvaitais, 
pompą, remonto vaistinėlę.  

• Gyvūnai festivalyje gali dalyvauti tik su pavadėliu. Paleisti nuo pavadėlio griežtai 
draudžiama. 

• Už festivalyje dalyvaujančių vaikų saugumą atsako tėvai. Tėveliai turi prižiūrėti savo 
atžalas net ir specialiose veiklose vaikams. 
 

 Programa  
• Išankstinė registracija vykdoma tik į dviračių žygį penktadienį, baidarių žygį 

penktadienį/sekmadienį bei talką ir miško maudynes šeštadienį. Į kitas veiklas bus galima 
užsiregistruoti atvykus į renginio vietą. 

• Atkreipiame dėmesį, kad kai kurios veiklos vyks vienu metu, tad jums reikės pasirinkti 
vieną jų. Padėti apsispręsti gali detalesnis festivalio veiklų pristatymas.  
 
Bilietas ir parama 

• Pagrindinė festivalio programa nemokama, tačiau lankytojai raginami įsigyti saugomų 
teritorijų bilietą ir taip prisidėti prie kitų metų festivalio. Būtina dalyvių registracija.  

• Renginio metu taip pat bus galimybė skirti norimo dydžio paramą ateities festivaliams. 
 
  
Vieta:  
Susitinkame šeštadienį nuo 12 val. prie Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių lankytojų 
centro (Miškininkų g. 61, Marcinkonių k., Varėnos r.) Renginio žemėlapis. 
 

 
 
Iki susitikimo gamtoje!  
Kilus klausimams vietoje skambinti   
festivalio „Vidur girių“ koordinatoriui Justui Gulbinui 
Tel. 8 618 45653  
 
 

https://naturalit.lt/wp-content/uploads/2022/04/Programa-galutine2.pdf?fbclid=IwAR1JUSp13GKXJcOz-qfSbBgrm-irpD2AluJs-W1UmJ8IcxWt2Qw3kGh4tc4
https://forms.office.com/r/aChGrYXWwN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScitzd637qokZLID0-6wWDZKeYevWOvpTneBdpw6MBU5bW0tQ/viewform
https://forms.office.com/r/ETUrH6TM14
https://forms.office.com/r/37X2rXiNJw
https://www.facebook.com/BEFLithuania/posts/5383752051635026
https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/kitos-pramogos/valstybiniu-parku-lankytoju-bilietai-73371/
https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/kitos-pramogos/valstybiniu-parku-lankytoju-bilietai-73371/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kTNIfW2ppkyNSd1JKWz2nCxBtjpMd0tMkDz-VWppJ1JUQjBEMVA1SU9ERkwxUVhFOEs1VERVME01VyQlQCN0PWcu&fbclid=IwAR3YiQrvmgW-q4G_PXBdq7FviXzouTdyZ-IHKJAzex6LYr76cIGNubgssAA
http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#q=Mi%C5%A1kinink%C5%B3%20g.%2061,%20Marcinkoni%C5%B3%20k.,%20Var%C4%97nos%20r.
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?fbclid=IwAR0ytBCIBKyC2L-YeEpnx3qTcwN0Sh9rzHRHDG29uC1s29QJEJyKIbEjF1k&mid=18OCmuhyv9aRoHmqk9k9Fnkbqc2ZatjOB&ll=54.07997830491016%2C24.375644900000015&z=11

