
KAIP PASIRUOŠTI

PAPILDOMI PASIRUOŠIMO ONLINE MOKYMAI: 

Gegužės 16-17 dienomis bus organizuojami dviejų pusdienių 
interaktyvūs papildomi mokymai internetu.

Papildomi nemokami pasiruošimo mokymai vyks gegužės 17-18 
dienomis internetu. Mokymai bus interaktyvūs, su praktikomis, 
bendravimu tarpusavyje (technologijos tai leidžia šiais laikais). Tačiau 
vis tiek tai bus tik pasiruošimo seminaras. Papildomus mokymus 
internetu darome norėdami suteikti daugiau vertės ir jie jokiu būdu 
nepakeis pagrindinio renginio struktūros bei turinio.

RENGINIO PAŽINIMAS
 
Taip pat padėsime susipažinti su renginiu. Visų dalyvių susipažinimas 
su renginio specifika gali būti skirtingas. Todėl žinių suvienodinimui 
bus organizuojami uždari vebinarai (gyvos transliacijos). Juose 
sužinosite, kaip susiformavo Vertybių savaitgalis, kas jame svarbu, 
kokios metodikos naudojamos, atsakysime į klausimus tam, kad 
Vertybių savaitgalyje galėtume iškart leistis į gilesnį savęs pažinimą. 
Apie transliaciją bus pranešta el. paštu ir facebook grupėje. 

Vebinarai vyks facebook grupėje: 
FBgrupe.vertybiusavaitgalis.lt 
Įrašai taip pat bus prieinami facebook grupėje.

KOMUNIKACIJA

Dalyvių bendravimui yra sukurta uždara 
Facebook grupė: FBgrupe.vertybiusavaitgalis.lt 

Grupėje galima dalintis su renginiu susijusia 
informacija, susipažinti, susitarti su dalyviais dėl 
atvykimo į renginį bei susirasti kambarioką/-ę 
ekonomiškesnei nakvynei viešbutyje. Grupėje bus 
dalinamasi svarbiausia informacija apie renginį. 
Jeigu neturite Facebook BŪTINAI informuokite 
mus apačioje nurodytu el. paštu.

Kilus klausimams kreipkitės:
Miglė Jasevičiūtė
+370 649 44 499
migle@arnasmarkevicius.lt

REGISTRACIJA
 
Registracija į gyvą renginį vyks pagal vardą pavardę, 
pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. 

LAIKAS IR VIETA

Gegužės 16-17 dienomis planuoti gyvi mokymai 
yra perkeliami iki Vyriausybės leidimo organizuoti 
renginius. 

Papildomi online mokymai vyks gegužės 16-
17 dienomis, visą informaciją, kaip prisijungti ir 
dalyvauti papildomuose mokymuose internetu 
atsiųsime artėjant jiems, o kol kas svarbu 
pasižymėti datas.

Vertybių ir savęs pažinimo savaitgalis
(perkeliamas)

15-17 d. Vilnius

ATNAUJINTA INFORMACIJA DALYVIAMS

2020 m. gegužės

https://www.facebook.com/groups/687534818257723/
https://www.facebook.com/groups/687534818257723/


NAKVYNĖ

Kaip jau galėjote suprasti, negalime numatyti tikslių datų 
naujiems renginiams, tačiau jau dabar reikėtų atšaukti 
rezervacijas kelionėms ar apgyvendinimui gegužės 15-
17 dienomis. Viešbutis Vilnius Grand Resort patikino, kad 
jokios baudos nėra numatytos atšaukiant apgyvendinimą, 
tad jei kils iššūkių, būtinai susisiekite su mumis, 
pasistengsime padėti.

NAUJOS RENGINIO DATOS

Apibendrinant, planuojame, jog vasaros gale arba rudens 
pradžioje (esame optimistai) įvyks pirmas perkeltas, 
mažesnės apimties, saugus, Vertybių savaitgalis. Rudenį 
ir žiemą tęsime su dar keliais Vertybių savaitgaliais. Darbo 
nusimato daug, tačiau svarbiausia, jog matome jo prasmę. 
O iki to laiko pasistengsime praturtinti Jūsų kasdienybę 
papildomais mokymais internetu.

Ačiū už supratingumą.

Kilus klausimams kreipkitės:
Miglė Jasevičiūtė
+370 649 44499
migle@arnasmarkevicius.lt
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APRANGA

Rekomenduojame patogią (sportinę) aprangą, turėti tiek 
šiltesnių, tiek ir lengvesnių rūbų, nes dėl fizinio aktyvumo 
gali norėtis reguliuoti aprangos kiekį ar net persirengti. 
Merginoms. Rekomenduojame nenaudoti makiažo ar 
naudoti vandeniui atsparias priemones.

MAITINIMAS

Jūsų troškuliu pasirūpinsime mes. Vandens bus tikrai 
pakankamai. Kad lengviau atskirtumėte, kuris vanduo 
Jūsų, galite pasiimti mėgstamą gertuvę.

Alkiu teks pasirūpinti patiems, tačiau mes esame sutarę 
spec. mažesnes kainas pietums (švediškas stalas) – 15 eur. /
asm. 

SVARBU: patvirtindami registraciją pažymėkite, 
jei renginio dienomis norėsite įsigyti maitinimą. 
Nenurodžius, viešbutis negalės užtikrinti, kad visi 
norintys bus sotūs. Už pietus iš anksto atsiskaityti 
nereikės – mokama grynais renginio dieną. 

Taip pat rekomenduojame turėti užkandžių (džiovintų 
vaisių, riešutų, javainių ir pan.). Jų bus galima įsigyti ir 
renginyje.

Papildymas VIP bilietų savininkams
Jūsų troškuliu ir alkiu pasirūpinsime mes. Pietums Jums 
skirsime atskirą, tik VIP dalyviams skirtą restorano 
zoną su švedišku stalu. Viso renginio metu dar galėsite 
naudotis ir sveikų užkandžių bei šviežių kokteilių baru. 

Savaitgalyje nebus kavos ar saldžių užkandžių, nes dėl 
renginio pobūdžio skatiname šių produktų vengti. Tačiau 
jei negalite be kažko gyventi, turite specialių poreikių - 
galite pasiimti ir savo užkandžių. 

ATVYKIMAS Į  RENGINĮ

Viešbutis turės stovėjimo aikštelę, tad palikti 
automobilius bus kur. 

Labai rekomenduojame FB grupėje kooperuotis su 
kitais renginio dalyviais, taip ir sutaupysite, ir jau pakeliui 
susipažinsite su naujais draugais. 

Renginys prasidės laiku, tad atsakingai susiplanuokite 
atvykimo laiką – bent valandą prieš prasidedant seminarui.

Papildymas VIP bilietų savininkams
Pasirūpinome ir atskira aikštele Jums. Sekite nuorodomis 
ir savo automobilį galėsite pasistatyti arčiau viešbučio. 


