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PROJEKTAS „KKL MOKYKLA“

Projektas „KKL Mokykla“ – puiki galimybė moksleiviams burti klasės ar mokyklos draugų grupę, kuri kartu su 
lydinčiu suaugusiuoju asmeniu bus įleidžiama nemokamai į „Lietkabelio“ ekipos namų rungtynes bei turės 
galimybę laimėti kelionę. 

Organizuotos moksleivių grupės, norėdamos patekti į „Cido“ arenoje vyksiančius susitikimus, turi nusiųsti 
grupės sąrašą kartu su mokyklos vadovų ar mokytojų parašais elektroniniu paštu info@kklietkabelis.lt.

Registracija į norimas rungtynes yra stabdoma likus vienai dienai iki susitikimo. Projektas „KKL Mokykla“ tęsis 
viso 2014/15 m. reguliaraus sezono metu. Daugiau informacijos – telefonu: +37069901190.

PALAIKYK IR KELIAUK!
Pagrindinis projekto remėjas - KELIONIŲ ORGANIZATORIUS "EXCURSUS". Kelionių organizatorius 
„Excursus“ jau 17 metų kviečia visus, mėgstančius keliauti: „Išleisk kasdienybę atostogų!“ 
“Excursus” veiklos kryptys: 
• Pramoginės – pažintinės kelionės vaikams ir visai šeimai, 
• vaikų ir jaunimo tarptautinės stovyklos užsienyje, 
• pažintinės kelionės Europoje,
• kelionės į Izraelį, Šri Lanką, Meksiką, Tailandą,
• smagios savaitgalio kelionės,
• kelionės kolektyvams. 

KONKURSO TAISYKLĖS:
- Organizuotos moksleivių grupės ir jas lydintys suagusieji asmenys į rungtynes įleidžiami nemokamai;
- Grupės sąrašai su mokyklos vadovų/mokytojų parašais turi būti siunčiami elektroniniu paštu 
info@kklietkabelis.lt;
- Grupės, kurias sudarys nemažiau negu 45 moksleiviai ir kurios apsilankys bent penkiose Krepšinio klubo 
"Lietkabelis" namų rungtynėse, bus įtrauktos į loteriją kelionei laimėti;
- Burtų keliu bus išrinkta viena grupė, kuri laimės prizą;
- Prizas, kelionė autobusu 48 asmenims į Ryga (kelionės aprašymas pateiktas žemiau). Moksleivių grupes 
organizavęs mokyklos vadovas/mokytojas savo nuožiūra galės nuspręsti, kurie moksleiviai/mokytojai vyks į 
kelionę;
- Kelionės išvykimo data bus derinama atskirai tarp prizą laimėjusios grupės ir kelionių organizatoriaus;
- Konkursas galioja iki Krepšinio klubo "Lietkabelis" 2014/15 m. reguliaraus sezono Lietuvos ir Baltijos krepšinio 
lygose pabaigos;
- Neatsiradus nei vienai grupei atitinkančiai konkurso sąlygas, kelionės niekas nelaimės.



KELIONĖS APRAŠYMAS

Ar gali taip būti, kad ankstų savaitgalio rytą suskambus žadintuvui, iš Jūsų lūpų pasigirsta džiaugsmingas 
„Valio“? Gali! Ir taip bus. Tądien mėgausitės bendravimu bei klaidžiosite išpuoselėtomis Rygos senamiesčio 
gatvelėmis. Puikus savaitgalis!

Ar žinai, jog per visą Europą tęsiasi toks plytų gotikos kelias? Viena jo stočių - senasis Rygos miestas, įtrauktas 
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Apžvalginė ekskursija po senamiestį: Rygos pilis ir gynybinė siena, “Trijų 
brolių” namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotušės aikštė, kurioje atstatytas gražiausias ir 
puošniausias prieškario Rygos pastatas – “Juodagalvių” gildijos namai, Šv.Petro bažnyčia, Laisvės paminklas, 
didžioji ir mažoji miesto gildijos, “namas su katinu”, senamiesčio gatvelių labirintai. Laisvas laikas Rygos 
senamiestyje.

Kelionės data: pagal pageidavimą

Į kelionės kainą įskaičiuota: 
• Kelionė autobusu.
• Kelių ir stovėjimo aikštelių mokesčiai.
• Ekskursinė programa.
• Kelionės vadovo ir gido paslaugos.
• Kelionės dokumentų sutvarkymas.

Į kainą neįskaičiuota: 
• Medicininių išlaidų draudimas užsienyje.
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