Protų kautynės Telšiuose

Pirmadienis, 27 Vasaris 2012 23:31

Per Telšius jau nuvilnijo žinia, kad netrukus kavinėje-motelyje „Branša“ prasidės „Protų
kautynės“ Telšiuose. Neformali penkių jaunuolių grupė, pajutusi turiningų renginių stoką
Žemaitijos sostinėje, nusprendė paįvairinti savo ir visų telšiškių laisvalaikį.

Renginį Telšiuose organizuoja Laurynas Normantas, Donatas Vaičiulis, Tomas Katkus,
Mindaugas Drimba ir Donata Veliūtė-Kazlauskienė. Klausimų viktoriną komandai ruošti ypač
padeda Auksė Valackonienė, Telšių Europos informacijos centro-Europe direct vadovė. „Mūsų
komanda surinkta pačių aktyviausių žmonių pagrindu. Daugelis iš mūsų yra dalyvavęs įvairioje
projektinėje veikloje, turi patirties renginių organizavime, o svarbiausia – apima skirtingas
veiklos sritis, kurių kiekviena mums gali pasitarnauti“,– sakė vienas pagrindinių iniciatorių
komandai suburti L.Normantas.

„Tikriausiai dauguma žino žaidimą „Protų kovos“. „Protų kautynės“ šią idėją išlaiko, tik primena
visiems, kad komandinis žaidimas vyks būtent TELŠIUOSE. Iš pradžių vyks „Europrotai“ – tai
įdomus ir linksmas būdas praleisti laisvalaikį smalsiems ir naujo sužinoti norintiems žmonėms.
Tikimasi, kad trečiadienio vakarais į kavinę-motelį „Branša“ viktorina sukvies nemažai
telšiškių“,– pažymėjo D.Vaičiulis.

Įdomų ir turiningą žaidimą „Europrotai“ sumanė rengti Europos informacijos centras-Europe
Direct. Kartu su iniciatyvine grupe klausimų viktoriną rengianti A.Valackonienė sako:
„Džiaugiuosi, kad Telšiuose yra daug aktyvių jaunų žmonių, kurie neverkšlena, jog Telšiuose
nuobodu ir jaunimui nėra ką veikti. Jie patys imasi iniciatyvos, savo darbais įrodydami, kad,
surėmus pečius, galima nuversti kalnus. Geros idėjos visada atranda pasekėjų ir
besidominčiųjų. Tai įrodo ir po Telšius jau sklandanti žinia, kad kažkur, kažkada vyks kažkas
naujo“.
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„Žaidimo „Europrotai“ metu bus garsiai užduodami klausimai, komandos atsakymus užrašys
išdalintuose lapeliuose. Klausimai bus įvairiomis temomis: bendrojo lavinimo, geografijos,
istorijos, kino, sporto, kultūros, muzikos, Europos ir panašiai. Kiekvienas iš penkių per
„Europrotų“ turnyrą vykstančių turų bus skirtingas: pirmasis – bendrųjų klausimų turas, antrasis
ir trečiasis turai atspindės tam tikrą temą, ketvirtasis turas sudarytas iš vaizdų, o penktojo turo
metu skambės muzikinės mįslės – dainos, kūriniai, kalbos ir t.t. Laimės komanda, teisingai
atsakiusi į daugiausiai klausimų. Paprasta, bet azartiška! O laimėtojų, be džiaugsmo, įveikus
varžovus, dar lauks ir prizai!“– žadėjo T.Katkus.

„Pavasario „Europrotų“ sezone vyks penki žaidimo turnyrai, kurie numatyti kovo 14, 21, 28,
balandžio 4 ir 18 dienomis. Turnyre kviečiame žaisti komandas, kurias galės sudaryti nuo 4 iki 6
žaidėjų“,– į „Protų kautynių“ organizuojamus „Europortus“ kvietė M.Drimba. „Žaidimo metu bus
draudžiama naudotis telefonais ir kitomis ryšio priemonėmis, kompiuteriais, literatūra, nusižiūrėti
nuo kitų komandų atsakymams surasti. Šią taisyklę pažeidusi komanda žaidimo vedėjo
sprendimu gali būti diskvalifikuota iš turnyro“,-- taisyklių esmę pristatė D.Veliūtė-Kazlauskienė.

2012-ieji - vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai, tad tos komandos, kurios savo
sudėtyje turės žaidėjų iki 18 ir virš 50 metų, gaus papildomų taškų. Daugiausiai taškų per visus
pavasario „Europrotų“ sezono turnyrus surinkusi komanda taps sezono nugalėtoja.

Visi, norintys dalyvauti kviečiami registruotis internetiniame tinklalapyje
www.protukautynes.telsiai.net. Ten rasite specialią paraiškos formą ir žaidimo taisykles.
Daugiau informacijos elektroniniu paštu: protukautynes@telsiai.net arba telefonu
8~670 09510.
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