
 

MAITINIMAS: 

Dalyviui, atstovaujančiam Lietuvos Respublikos organizacijoms, skiriama maitinimo išlaidoms 15 Eur/ diena, 

kuriomis dalyvis dalyvauja sporto varžybose. 

 

Dalyviui, atstovaujančiam užsienio šalies organizacijas, skiriam maitinimo išlaidoms 15 Eur/  dieną, (iki 6 dienų 

imtinai) išlaidas PLSŽ vykdymo dienomis (2022 m. liepos 14 – 17 d.) bei vieną dieną iki ir vieną dieną po PLSŽ 

vykdymo 

 

 

Dalyviams bus sudarytos sąlygos maitintis ne mažiau nei 10 skirtingų maitinimo įstaigų, esančių Druskininkų 

miesto savivaldybėje. 

 

Dalyvių atsiskaitymas su maitinimo paslaugų tiekėjais atliekamas lokalios mokėjimo sistemos pagalba.  

 

 

APGYVENDINIMAS: 

Dalyviui, atstovaujančiam Lietuvos Respublikos organizacijoms, skiriama apgyvendinimo išlaidoms  iki 30 Eur/ 

naktį. Suma skiriama tik už tas naktis, kurios patenka į vykdomų varžybų tvarkaraštį. Pvz. sporto šakos varžybos 

vyksta penktadienį ir šeštadienį, dalyviui turi būti skiriama kompensacija apgyvendinimo išlaidoms už vieną 

naktį, t.y. iš penktadienio į šeštadienį; jei sporto šakos varžybos vyksta penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, 

dalyviui turi būti skiriama kompensacija apgyvendinimo išlaidoms už dvi naktis, t.y. naktį iš penktadienio į 

šeštadienį ir naktį iš šeštadienio į sekmadienį. 

 

Dalyviui, atstovaujančiam užsienio šalies sporto organizacijas, skiriama apgyvendinimo išlaidoms iki 30 Eur/ 

naktį. Apmoka arba iš dalies apmoka užsienio šalių delegacijoms nakvynės (iki 5 naktų imtinai) ) išlaidas PLSŽ 

vykdymo dienomis (2022 m. liepos 14 – 17 d.). 

Jeigu dalyvio apgyvendinimo suma viršija jam suteiktą sumą, viršijančią dalį dalyvis susimoka pats. Jei dalyvio 

apgyvendinimo suma mažesnė nei 30 Eur/naktis., skiriama faktinė suma. 

 

Dalyvis gali rezervuoti nakvynę, už kurią bus suteikiam kompensacija, Druskininkų miesto savivaldybės 

teritorijoje veikiančioje apgyvendinimo įstaigoje jeigu dalyvio rezervacijos metu toje apgyvendinimo įstaigoje 

yra laisvų vietų. Rezervuojant nurodykite kodą: Pasaulio lietuvių sporto žaidynės (PLSŽ). 

 

Nakvynės rezervuotos  per apgyvendinimo užsakymo platformas (pvz: „booking.com“, „Airbnb“; hotels.com ir 

kt.)  nėra kompensuojamos. 

Apgyvendinimo įstaigomis laikomos sanatorijos, viešbučiai, apartamentai ir kompleksai, svečių namai, poilsio 

namai, kempingai, atostogų namai ir apartamentai, turintys leidimą teikti apgyvendinimo paslaugas. 

Apgyvendinimo įstaigų sąrašas su kontaktais pateiktas www.sportozaidynes.lt 

 

 

 

Kompensavimą organizuoja Organizatorius, per lokalią mokėjimo sistemą ir/arba pavedimu apgyvendinimo 

įstaigai, po išsamios registracijos ir sąrašų bei programos patvirtinimo. 

http://www.sportozaidynes.lt/

