
2. „VILTIES BĖGIMO“ IDĖJOS AUTORIUS, ORGANIZATORIAI, partneriai 

Idėjos autorius: Brolis Benediktas Sigitas Jurčys. Organizatoriai: MBO Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos 

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio Vienuolynas, VšĮ Šv. Pranciškaus vilties miestas, Lietuvos krūties vėžio 

asociacija, VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras. Partneriai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ Respublikine Klaipėdos ligoninė, VšĮ Klaipėdos lengvosios atletikos 

akademija. 

 

„ŠV. MAGDALENOS NAKTIES BĖGIMAS” 

VARŽYBŲ REGLAMENTAS 

VILTIS STIPRESNĖ! 

1. „ ŠV. MAGDALENOS NAKTIES BĖGIMAS” TIKSLAI 

Žinomumas – informacijos apie krūties vėžį sklaida! 

Solidarumas – su sergančias krūties vėžiu ir jų artimaisiais! 

Atsakomybė - skatinti prisiimti atsakomybę už savo sveikatą! 

 

"Padaugink savo širdį, padaugink savo dėmesį moters gyvybei!" Br. Benediktas 

 

„ŠV. MAGDALENOS NAKTIES BĖGIMAS” - skirtas švęsti gyvenimą kovoje su krūties vėžiu. Tai - 

moteriškumo ir vilties šventė, skirta motinai ir dukrai, kurių kiekviena buvo, yra ar gali tapti paliesta šios ligos. 

Renginio metu surinkta parama bus skirta parengti ir išplatinti labai svarbią žinią visoms sveikoms moterims, 

kurios dėl savęs ir savo artimųjų privalo pasinaudoti atrankinės mamografinės patikros galimybėmis. 

Informacijos stoka sąlygoja prastą atrankinės patikros programos lankomumą, užleistų ligos stadijų gausą. 

Krūties vėžys yra yra dažniausia moterų onkologinė liga pasaulyje ir Lietuvoje. Kaip teigia statistika, suserga   

kas aštunta moteris. 
 

3. „ŠV. MAGDALENOS NAKTIES BĖGIMAS” RENGINIO DATA, LAIKAS, VIETA 

3.1. STARTAS - 2020 m. liepos 18 d. 21.00 val. nuo Klaipėdos vasaros koncertų estrados Liepojos g. 1. 

3.2. FINIŠAS - prie Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno Savanorių g. 4, Klaipėda. Šv. Magdalenos 

rožyne. 

3.3. Dalyvių numerių atsiėmimas nuo 18.30 val. iki 20.30 val. 
 

4. DALYVIAI, DALYVAVIMO SĄLYGOS 

4.1. Varžybose gali dalyvauti įvairaus amžiaus moterys (nebūtina bėgti, galima ir eiti), užsiregistravusios ir 

sumokėjusios auka - registracijos mokestį. Dalyvių starto/paramos įnašas yra negrąžinamas. 

4.2. Dalyvės nėra skirstomos į amžiaus grupes. 

4.3. Visos dalyvės registruojasi puslapyje https://events.razzby.com/v-magdalenos-naktis/ . Užsiregistruoti 

bėgimui bus galimybė ir renginio dieną starto vietoje nuo 18.30 val. iki 20.30 val. 

4.4. Visos dalyvės bėgime dalyvauja laisva valia ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime ir po jo susijusią (su 

įvairiais sveikatos sutrikimais) riziką. Kiekviena užsiregistravusi dalyvė sutinka su varžybų sąlygomis. 

Organizatoriai neatsako už bėgimo metu patirtas traumas, kiekvienas dalyvis atsako už savo sveikatą 

pasirašydamas registracijos lape. Už nepilnamečius asmenis, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai, 

mokytojai arba treneriai. 

4.5. Gautus numerius tvirtinti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomojoje vietoje. 

4.6. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti reglamentą be papildomo dalyvių įspėjimo. 

https://events.razzby.com/v-magdalenos-naktis/


 

 

5. DALYVIŲ AUKA - STARTINIS MOKESTIS 

Dalyvavimo renginyje registracijos mokestis: 5 eurai. Renginio metu gauta parama bus skirta krūties vėžio 

žinomumui didinti ir solidarumui visuomenėje skatinti, prisiimti atsakomybę už savo sveikatą. 

 

6. BĖGIMO TRASA (3,5 km) 

Dalyvės renkasi Klaipėdos vasaros koncertų estradoje (Liepojos g. 1). Po starto bėgikės įbėgs į Liepojos gatvę 

prie šviesoforo ir bėgs pagrindine Liepojos gatve iki Savanorių gatvės. Bėgikės finišuos Klaipėdos šv. 

Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno Šv. Magdalenos rožyne. 

Distancija – 3,5 km. 

 

7. KITOS SĄLYGOS 

Kiekviena dalyvė užsiregistravusi į bėgimą savo parašu patvirtina, kad sutinka jog renginio organizatoriai visas 

renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą video medžiagą gali savo nuožiūra ir be atskiro  dalyvių 

sutikimo naudoti reklamos ir rinkodaros tikslais. 

 

8. KONTAKTAI 
Agnė Čižauskaitė : agne.cizauskaite@gmail.com 
Tel. 8 622 70009 

 
 

mailto:agne.cizauskaite@gmail.com


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


