Respublikinis projektas skirtas
Lietuvos asociacijos ”Gimnastika visiems”
LAGV nariams ir draugams

TARPTAUTINĖ ŠOKIO DIENA
„ŠOKAME LIETUVAI!”
NUOSTATAI

AKTUALUMAS
Tarptautinė šokio diena švenčiama nuo 1982 metų, UNESCO sprendimu. Ji
sutapatinta su prancūzų baletmeisterio Žano Žoržo Noverio gimtadieniu. Ž.Ž. Noveris (17271810 m.) buvo žymus choreografinio meno reformatorius ir teoretikas, „šiuolaikinio baleto
tėvas“. Ši diena tapo puikia proga kartą per metus priminti visam pasauliui apie harmoningą
menų sritį, kurioje puikiai dera mintis ir kūnas. Tą dieną daugelio pasaulio šalių šokio žmonės ir
organizacijos pabrėžia ir puoselėja šokio profesionalų ir mėgėjų bendruomeniškumą. Lietuvos
šokio bendruomenė bunda, auga, skirtingi šokio žanrai ir rūšys vis aktyviau varžosi dėl
visuomenės dėmesio, tačiau tuo pačiu ir palaiko vieni kitus, bendradarbiauja su kitų menų
atstovais ir gerbėjais, todėl Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“ kviečia prisijungti prie šios
iniciatyvos savo narius dirbančius įvairiose Lietuvos miestuose bei sukurti šokio šventę sau bei
kitiems. 2018 m. - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis, tad šią Tarptautinę šokio
dieną skiriame šiai gražiai datai paminėti.
I. TIKSLAS
Šventės tikslas – paskatinti įvairaus amžiaus žmones aktyviai gyventi; turiningai
leisti savo laisvalaikį; išreikšti save per šokį didinti pilnavertį bei sveiką užimtumą Lietuvos
miestuose ir rajonuose; skatinti įvairių sektorių tarpusavio bendradarbiavimą švenčiant Lietuvos
nepriklausomybės šimtmetį.
II. UŽDAVINIAI

Organizuoti šokių šventę, įtraukiant įvairių stilių šokius.

Skatinti įvairaus amžiaus žmonių fizinį aktyvumą, paįvairinant jį šokiu.

Švęsti Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį bendradarbiaujant su kitais šokių
kolektyvais, soc. partneriais.
III. RENGĖJAI

Projekto nacionaliniai koordinatoriai Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“ atsakinga už koordinavimą, dalyvių registraciją, atributikos siuntimą, informacijos sklaidą ir
apibendrinimą.

IV. DALYVIAI
Užsiregistravę kolektyvai, mokytojai, įstaigos, Lietuvos asociacijos „Gimnastika
visiems“ kolektyvai ir jų vadovai.

V. LAIKAS IR VIETA
Tarptautinė šokio diena vykdoma balandžio 26-30 dienomis savo pasirinktose
erdvėse.
VI. PRANEŠIMAS APIE DALYVAVIMĄ
Vadovai ir įstaigos norintys dalyvauti projekte, registruojasi iki balandžio 17 d..
(registracija bus stabdoma balandžio 17 d. 22.00 val.) Registruotis čia:
https://goo.gl/forms/1UCf2ItL8MKcJLgr1
Pasiteirauti tel. 864566300 – ats. sekretorė Vilma Povilionienė.
Informacija ir naujienas apie renginį galite sekti, socialiniame tinklapyje
www.facebook.com/gimnastikavisiems.lt

VII. ORGANIZAVIMAS
Pasiruošimas renginiui:
Į projektą užsiregistravusios įstaigos el. paštu gaus plakatus – skelbimus ant kurių
bus palikta speciali vieta jūsų renginio programai jums patiems papildyti. Vadovai gaus
pažymėjimus ir renginio marškinėlius. Visi dalyviai gaus: lipdukus. (renginio atributika į kitus
miestus bus siunčiama per autobusų siuntas) Prie projekto prisijungusios įstaigos sau tinkamu
laiku 26 - 30 dienomis savo pasirinktoje erdvėje organizuos šokio dienos šventę skirtą Lietuvos
nepriklausomybės šimtmečiui, kurioje dalyviai šoks ųvairius šokius. Į renginio programą turi
būti itrauktas bendras šokis ar mankšta, kurią atliks visi dalyviai bei žiūrovai. Renginio metu
rekomenduojama pasipuošti Lietuviška atributika. Svarbu – tai šventė Jums ir Jūsų draugams –
pasidžiaukite vieni kitais ir parodykite ką mokate geriausio – tai ir bus Jūsų odė šokiui o kartu
džiaugsmingas paminėjimas Lietuvos nepriklausomybės šimtmetis.
VIII. DALYVAVUSIŲ ĮSTAIGŲ ATASKAITA
Įstaigos dalyvavusios projekte iki gegužės 4 d. turi atsiųsti 2 - 5 kokybiškas renginio nuotraukas,
kuriose atsispindi vykdyta veikla, užfiksuotas dalyvių skaičius, šokio ar mankštos kokybiška
video medžiaga (trumpa! 2-3 min.). Pažymėjimus gaus tik atsiuntę ataskaitą. Visa tai bus
talpinama
www.gimnastikavisiems.lt/
tinklapyje
ir
dalinamasi
www.facebook.com/gimnastikavisiems.lt
Renginio koordinatoriai:
Lietuvos asociacija „GIMNASTIKA VISIEMS“
El. p. info.gimnastikavisiems@gmail.com Tel. 864566300

