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PROJEKTO „ŠV. MAGDALENOS NAKTIS“ REGLAMENTAS 

 

I. PROJEKTO TIKSLAS 
„Šviesa tamsoje, viltis tiesoje ir stiprybė bendrystėje!” - Lietuvos krūties vėžio asociacijos šūkis, 

visokeriopai save išpildantis šiame projekte, skirtame švęsti gyvenimą kovoje su krūtų vėžiu. Tai 

moteriškumo ir vilties šventė motinoms ir dukroms, kurių kiekviena buvo, yra ar gali tapti šios ligos paliesta. 

Renginio metu surinkta parama bus skirta krūtų vėžio žinomumui didinti, stiprinti solidarumą visuomenėje, 

skatinti prisiimti atsakomybę už savo sveikatą. Informacijos stoka sąlygoja prastą atrankinės patikros 

programos lankomumą, užleistų ligos stadijų gausą bei didelį mirtingumą. Krūtų vėžys yra dažniausia 

moterų onkologinė liga pasaulyje ir Lietuvoje. Kaip teigia statistika, Europos Sąjungoje suserga kas 

vienuolikta moteris. 

 

II. DATA 

2022-07-23 

 

III. VIETA 
Klaipėdos vasaros koncertų estrada,Liepojos g. 1, Klaipėda LT-92289 

Šv. Pranciškaus onkologijos centras, Šv. Magdalenos rožynas, Savanorių g. 4, Klaipėda LT-92291  

 

IV. IDĖJOS AUTORIUS, ORGANIZATORIAI 

IDĖJOS AUTORIUS: Brolis Benediktas Sigitas Jurčys: 

„Padaugink savo širdį, padaugink savo dėmesį moters gyvybei!” 

 

ORGANIZATORIAI: Lietuvos krūties vėžio asociacija, MBO Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos 

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio Vienuolynas, Šv. Pranciškaus Vilties miestas, Šv. Pranciškaus 

onkologijos centras 

 

V. RENGINĮ GLOBOJA 

LR Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

VI. PARTNERIAI 

Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos universitetas, Klaipėdos universitetinė ligoninė, Respublikinė 

Klaipėdos ligoninė, Nacionalinis vėžio institutas, VUL Santaros klinikos, LSMUL Kauno klinikos, Lietuvos 

policija, Klaipėdos lengvosios atletikos akademija, Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno Pranciškonų 

svečių namai, Klaipėdos autobusų parkas, Klaipėdos kultūros centras Žvejų rūmai 

 

VII. RENGINĮ REMIA 

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas, Roche Lietuva, Northway medicinos ir chirurgijos centrai, Crea-

tiva, AstraZeneca Lietuva, NAOS Baltic (Bioderma), Philips (Red link & Co), Graina (Mindray), SG 

klinika, Real Fusion (Siemens), JOBST, Mölnlycke 
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VIII. PROGRAMA 
1 DALIS. 09:00 – 15:00 Nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija „VILTIS TIESOJE: Neslėpk 

randų! Pro žaizdas juk žmogun patenka šviesa!“ 
Konferencija vyks nuotoliniu būdu. Įrašai bus transliuojami internetu.  

Konferencija skirta sveikatos priežiūros specialistams, krūtų vėžio paliestiems žmonėms ir jų artimiesiems 

bei visiems besidomintiems krūtų vėžio diagnostikos ir gydymo aktualijomis. 

Sveikatos priežiūros specialistams, sumokėjusiems konferencijos dalyvio mokestį, bus išsuodami 6 val. 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  

 

2 DALIS. 08:30 – 16:00 STIPRYBĖ BENDRYSTĖJE: Ultragarsinė krūtų patikra, plastinės ir 

rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo bei gydytoto genetiko konsultacijos (Šv. Pranciškaus onkologijos 

centras) 

Geriausi šalies krūtų ligų diagnostikos ir gydymo specialistai, nadodamiesi naujausiomis ultragarsinio 

tyrimo sistemomis patikrins 200 Lietuvos moterų ir 50 nuo karo Ukrainoje bėgančių moterų, suteiks 

individualias plastinės bei rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo konsultacijas 18 moterų, suteiks 

individualias gydytojo genetiko konsultacijas  5 moterims. 

 

„PASITIKRINAU, NES MYLIU TAVE!“ kvietimu socialiniuose tinkluose raginsime moteris kreiptis 

reguliariai krūtų patikrai. 

 

3 DALIS. 21:00 – 00:30 ŠVIESA TAMSOJE: Naktinis moterų bėgimas ir ėjimas, koncertas 

(Klaipėdos vasaros koncertų estrada, Šv. Pranciškaus onkologijos centras ir Šv. Magdalenos rožynas) 

 

21:00 – 21:30 Projekto organizatorių sveikinimas Klaipėdos vasaros koncertų estradoje. 

21:30 – 22:00 Šv. Pranciškaus onkologijos centro šokių grupės „ŠVIESOS BANGA“ ir šokių mokyklos 

„CODA“ pasirodymai  

22:00 – 22:30 Naktinis moterų bėgimas ir ėjimas Liepojos gatve iš Klaipėdos vasaros koncertų estrados į  

Šv. Pranciškaus onkologijos centrą ir Šv. Magdalenos rožyną. (STARTO VIETA: Klaipėdos vasaros 

koncertų estrada,Liepojos g. 1, Klaipėda LT-92289. FINIŠO VIETA: Šv. Pranciškaus onkologijos centras, 

Savanorių g. 4, Klaipėda LT-92291) 

Moterų bėgimo STARTAS – 22:00  

Moterų ėjimo STARTAS – 22:05  

22:30 – 23:30 Kuriančių moterų bendruomenės „WOMEN ARE POEMS“ naktiniai skaitymai  

23:30 – 00:30 Muzikos grupės „BALTOS VARNOS“ koncertas  

 

Bus apdovanotos pirmosios 3 prizinės bėgimo ir ėjimo vietos, o taipogi specialūs prizai bus įteikti 3 

ryškiausioms bėgime ar ėjime dalyvavusioms komandoms. 

 

IX. DALYVIŲ AUKA - STARTINIS MOKESTIS 

 Dalyvio auka  – 10 eurų; 

 Onkologine liga sergantiems – 5 eurai; 

 Sveikatos priežiūros specialistams, dalyvavusiems konferencijoje ir norintiems gauti kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimą – 15 eurų; 

 Karo pabėgėlėms iš Ukrainos – NEMOKAMAI; 
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 Lietuvos krūties vėžio asociacijos nariams (taip pat ir dalyvavusiems konferencijoje bei norintiems 

gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą) – NEMOKAMAI! 

 

Renginio metu gauta parama bus skirta krūties vėžio žinomumui didinti ir Lietuvos krūties vėžio asociacijos 

įstatuose nustatytai veiklai vykdyti. 

 

X. INFORMACIJOS SKLAIDA 

 www.magdalenosnaktis.lt 

 FB paskyra „Šv. Magdalenos nakties bėgimas“ 

 Instagrame „magdalenos_naktis“ 

 Lietuvos krūties vėžio asociacijos tinklapis https://ltkva.org/sv-magdalenos-naktis/ 

 

Kiekvienas užsiregistravęs projekto dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio 

metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros 

tikslais. Sutinka būti filmuojamas/fotografuojamas, ir leidžia naudoti padarytą foto/video medžiagą.  

  

XI. VARŽYBŲ SĄLYGOS 

a. Šv. Magdalenos bėgimo ar ėjimo varžybose leidžiama dalyvauti visoms moterims, kurios yra 

užsiregistravusios šiame reglamente nustatyta tvarka ir sumokėjusios dalyvio registracijos mokestį. 

b. Visos varžybų dalyvės patvirtina, kad dalyvauja savo noru ir yra įvertinę visą su dalyvavimu 

bėgime ar ėjime susijusią riziką (įskaitant sveikatos sutrikimus) bei įsipareigoja pačios ar jas atstovaujantys 

asmenys ir įmonės dėl to organizatoriams bėgimo metu ir bėgimui įvykus nereikšti jokių pretenzijų. 

c. Kiekviena dalyvė varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris 

turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), matomoje vietoje. 

d. Varžybų metu dalyvėms bei jas palaikantiems asmenims draudžiama naudoti bet kokias 

transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ar kitas ratuotas transporto priemones. Dalyvės, 

pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojamos. 

e. Dalyvėms varžybų metu draudžiama naudotis, bet kokia asmenine palyda bei naudoti muzikos 

grotuvus, ausinukus, ausines kitas klausos pojūčius slopinančias priemones. Dalyvės, pažeidusios šią 

taisyklę, bus diskvalifikuojamos. 

f. Renginio metu dalyvės gali trasoje bėgti ar eiti su gyvūnais, tačiau turi pilnai atsakyti už kitų 

dalyvių saugumą ir savo dalyvavimu netrukdyti kitiems dalyvėms.  

g. Visų Šv. Magdalenos bėgimo ar ėjimo distancijų startas duodamas ir bėgimo laiko matavimas 

pradedamas skaičiuoti nuo teisėjo šūvio arba kitos teisėjo pasirinktos starto komandos. 

h. Kiekviena bėgimo dalyvė turi startuoti nuo distancijos starto linijos ir finišuodama užlipti ant 

kontrolinės laiko juostos, kad būtų užfiksuotas jos laikas. Dalyvės, kurios neužlips finišuojant ant 

http://www.magdalenosnaktis.lt/


 
  

Lietuvos krūties vėžio 

asociacija 

Kodas: 305420445 

Adresas: H.Manto g. 84 – K4, LT 92294 Klaipėda Lietuva 

Tel.mob.+37062270009 

Facebook:Lietuvos krūties vėžio asociacija 

Svetainė: ltkva.org 

Banko sąsk: LT73 7300 0101 6145 5630 

Banko kodas: BIC – HABALT22 

 

kontrolinės laiko juostos ir neturės numerio ant marškinėlių priekio matomoje vietoje, rezultatai nebus 

fiksuojami ir įtraukti į bėgimo rezultatų protokolą. 

i. Kiekviena dalyvė turi startuoti nuo distancijos starto linijos ir finišuodama kirsti finišo arką. Tai 

pat turi būti išsaugojusi savo bėgimo numerį ant marškinėlių priekio matomoje vietoje.  

j. Finišavusios dalyvės turi palikti starto/finišo zoną per specialiai numatytus išėjimus. Finišavus 

griežtai draudžiama vaikščioti per kontrolinę laiko juostą, nes bus anuliuoti rezultatai. 

k. Bėgimo trasoje ir finiše bus įrengti atsigaivinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus 

dalinamas vanduo. 

l. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti projekto „ŠV. MADALENOS NAKTIS” reglamentą 

be papildomo dalyvių įspėjimo. 

 

XII. DALYVIŲ REGISTRACIJOS TVARKA 

a. Iki liepos 22 d. 19.00 val. dalyvių registracija  internetinėje svetainėje www.magdalenosnaktis.lt 

užpildžius elektroninę registracijos anketą ir per elektroninę bankininkystę atlikus paramos mokėjimą.  

b. Liepos 23 d. 20:00 – 21:00 val. Klaipėdos vasaros koncertų estradoje, Liepojos g. 1 vyks 

išankstinė dalyvių registracija vietoje bei jau užsiregistravusių dalyvių numerių atsiėmimas. 

Registracijos/paramos įnašas bus priimamas grynais pinigais (banko kortele atsiskaitymas nebus 

priimamas). 

c. Registruotis galima tik savo vardu. Savo numerio perduoti kitai dalyvei neleidžiama.  

d. Varžybose dalyvauti gali tik moterys. Dalyvių amžius nėra ribojamas. 

e. Asmenys iki 16 metų (imtinai) užsiregistruodamos patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba 

trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jos bus prižiūrimos tėvų, globėjų 

arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už jų sveikatą ir saugumą. 

f. Dalyvė, atsiimdamas starto numerį privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą/arba 

patvirtinantį jos registraciją laišką. Norint paimti kitos dalyvės starto numerį būtina pateikti jos asmens 

dokumento kopiją. 

g. Registruodamasi dalyvė patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su 

žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinusi sveikatą, laikosi Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų 

prašoma pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, 

organizatoriams paprašius, dalyvė privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su 

gydytoju. 

h. Dalyvė sutinka ir registruodamasis automatiškai patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir 

neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvės sveikatos 

sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyvei.  

i. Dalyvių startinis registracijos/paramos įnašas yra negrąžinamas. 

j. Kiekviena užsiregistravusi bėgimo dalyvė savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas 

renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti 

rinkodaros tikslais. Sutinka būti filmuojama/fotografuojama, ir leidžia naudoti padarytą foto/video 

medžiagą. 

 

XIII. ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA 

Lietuvos krūties vėžio asociacija 

Swedbank LT73 7300 0101 6145 5630 

 

http://www.magdalenosnaktis.lt/


 
  

Lietuvos krūties vėžio 

asociacija 

Kodas: 305420445 

Adresas: H.Manto g. 84 – K4, LT 92294 Klaipėda Lietuva 

Tel.mob.+37062270009 

Facebook:Lietuvos krūties vėžio asociacija 

Svetainė: ltkva.org 

Banko sąsk: LT73 7300 0101 6145 5630 

Banko kodas: BIC – HABALT22 

 

XIV. KONTAKTAI 

Agnė Čižauskaitė 

Lietuvos krūties vėžio asociacijos valdybos pirmininkė 

agne.cizauskaite@gmail.com 

Tel. 8 622 70009 

mailto:agne.cizauskaite@gmail.com

