
„Europrotuose“ gali daly-

vauti visi norintieji, terei-

kia surinkti 4-6 žmonių 

komandą ir užsiregistruo-

ti. Dalyvavimas yra nemo-

kamas. 

„Europrotai“ – kas tai? 

„Europrotai“ – tai įdomus 

ir linksmas būdas praleisti 

laisvalaikį smalsiems ir 

naujo sužinoti norintiems 

žmonėms. Tai komandinis 

žaidimas, paremtas protų 

kovų tipo viktorina, kuri 

vakarais į įvairias erdves 

pritraukia šimtus žinių 

ištroškusių ir jas pade-

monstruoti norinčių smal-

suolių. 

Vienas žaidimo turnyras 

sudarytas iš penkių temi-

nių turų po 10 klausimų. 

Žaidimo vedėjas paskelbia 

turo temą ir garsiai per-

skaito dešimt klausimų, 

kuriuos kiekviena koman-

da aptaria, sugalvoja tiks-

liausią ir logiškiausią atsa-

kymą ir užrašo jį ant atsa-

kymų lapelio. Turo pabai-

goje komanda lapelį atne-

ša žaidimo vedėjui, kuris 

per trumpą pertraukėlę 

apibendrinęs atsakymus 

paskelbia rezultatus. Tur-

nyro nugalėtojais tampa 

komanda, surinkusi dau-

giausiai taškų per visus 

penkis turus. 

Kiekvienas iš penkių per 

turnyrą vykstančių turų 

yra skirtingas: pirmasis – 

bendrųjų klausimų turas, 

antras ir trečias turai at-

spindės tam tikrą visus 

dešimt klausimų vienijan-

čią temą, ketvirtasis turas 

sudarytas iš vaizdų, nuo-

traukų, vėliavų, logotipų ir 

kitų vaizdinių, o penktojo 

turo metu skambės muzi-

kinės mįslės – dainos, 

kūriniai, kalbos ir t.t. 

Viena komanda gali daly-

vauti viename, keliuose 

arba visuose pavasario 

„Europrotų“ sezono turny-

ruose. Žaidimo vedėjas 

veda bendrą komandų 

pavasario sezono įskaitą. 

Daugiausiai taškų per vi-

sus pavasario „Europrotų“ 

sezono turnyrus surinkusi 

komanda tampa sezono 

nugalėtoja. 

Kaip užsiregistruoti? 

Užsiregistruoti galite: 

el. p. utena@eudirect.lt,  

tel. 864611460 

Daugiau informacijos rasi-

te: 

www.pazinkeuropa.lt/euro

protai.  
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Kviečiame dalyvauti „Europrotų“ 2014 m. rudens sezono žaidimuose 

Utenoje! 

Turnyrai vyks lapkričio 5, 12, 19 ir 26 dienomis 

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje, 17:30 val. 

E u r o p e  D i r e c t  U t e n a  

Europe Direct Utena 
naujienlaikraštis 

Šiame leidime: 

Kviečiame dalyvauti 

„Europrotų“ 2014 m. 

rudens sezono žaidi-

muose Utenoje! 

1 

Konkursas 
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“Europrotuose“ gali 

dalyvauti visi 

norintieji, tereikia 

surinkti 4-6 žmonių 

komandą ir 

užsiregistruoti. 

Dalyvavimas yra 

nemokamas.” 

Puslapis  1 

Konkursas „Aš@Europa.2025“ 

Kas būsi 2025 metais? Kiek uždirbsi? Gyvensi Lietuvoje, o gal kur Kanaruose? 

Atsakyk į klausimus „Facebook“ programėlėje, sugalvok kūrybinį 2025-ųjų vizijos 
pristatymą ir laimėk pagrindinį prizą visai klasei – „Radistų“ pasirodymą mokyklos 

baigimo vakarėlyje 2015 m. vasarą! 

Iki 2014 m. lapkričio 16 d. kūrybiniame konkurse kviečiamos dalyvauti visos klasės, 

atlikusios apklausą. 

Daugiau informacijos apie konkursą „Aš@Europa.2025“ rasite:  

www.pazinkeuropa.lt/aseuropa2025.  

http://www.pazinkeuropa.lt/europrotai.
http://www.pazinkeuropa.lt/europrotai.
https://www.facebook.com/Europos/app_753717504688243
http://www.pazinkeuropa.lt/jek/jek-renginiai/aseuropa2025-dalyviu-darbai-81

