
RENGINIO REGISTRACIJA EUROPOS ŽEMĖLAPYJE 

 

• Renginius galima pridėti jau dabar (juos matysite savo sąraše, net ir dar nepatvirtintus). 

• Užregistruoti renginiai bus patvirtinti kovo 1 d. – balandžio 15 d.  

• Planuojama padaryti, kad kelis renginius iš karto registruoti bus paprasčiau. 

 

Instrukcija 

1. Susikurkite asmeninę paskyrą https://alldigitalweek.eu/profile/. 

Joje pakanka įrašyti tik savo e. paštą (E-mail), slaptažodį (Password), jį pakartoti (Repeat Password) ir 

pažymėti laukelį – aš nesu robotas ( I’m not a robot).  Užpildžius šiuos duomenis, spauskite „Register“ 

(registruotis). 

 

 

 

 



2. Įvedę duomenis, galėsite iškart prisijungti (Log in) prie savo paskyros, tereiks įvesti savo e. paštą 

(Email) ir slaptažodį (Password).  

 

3. Prisijungę pasirinkite View Map (peržiūrėti žemėlapį)*. 

 

 

*Jei nematote šio pasirinkimo – viršutinėje juostoje pasirinkite EVENTS (renginiai).  

 



 

 

 

4. Norėdami pridėti renginį spauskite Add event (pridėti renginį). 

 

 

5. Pridėkite renginį užpildydami formą. Privalomi duomenys pažymėti žvaigždute (*). 



 

(Renginio pavadinimas) 

(Renginio formatas) 

Dirbtuvės/ mokymai 

Įgūdžių įvertinimas/ Pažymėjimas 

Paskaita/ informacinis užsiėmimas 

Hakatonas 

Konferencija 

Konkursas 

Diskusija/ Debatai 

Promo renginys (spaudos konferencija, savaitės atidarymo renginys) 

 

 

 

 

 



 

Ar renginys vyks internete (online) ar patalpoje?  

internete (online)  

patalpoje? 

Šalis 

Lietuva 

Pagrindinė tema  

Renginio pradžia (data)  

Renginio pabaiga (data) 

(apyti 

Pradžia (laikas) 

Pabaiga (laikas) 



 

Organizacijos pavadinimas 

Renginio adresas 



 

 

 

 

Renginio tikslinė grupė 

Moksleiviai 

Studentai 

Jaunuoliai, kurie niekur nesimoko ir nedirba 

Nedirbantys suaugusieji 

Dirbantys suaugusieji 

Mokytojai 

Senjorai 

Migrantai, pabėgėliai 

Visi 

Kita 

 

 



 

Trumpas renginio aprašymas (galite rašyti lietuviškai) 

Planuojamas dalyvių skaičius 

Renginys yra: 

suplanuotas (pažymėkite jį) 
SVARBU! Pasibaigus renginiui, šioje vietoje pažymėsite, kad renginys įvyko (completed).  

Aš ne robotas (pažymėti) 



 

 

SVARBU! Pasibaigus renginiui, reikia grįžti į jo aprašymo formą ir patvirtinti, kad renginys įvyko. 

1. Prisijunkite prie savo paskyros su savo e. paštu ir slaptažodžiu: 

https://alldigitalweek.eu/profile/ 

2. Ten rasite savo užregistruotus renginius. Greta renginio pavadinimo paspauskite Edit (redaguoti): 

 

 

3. Dabar klausimas „The event is“ turės jau dvi galimas parinktis, „planned“ ir „completed“ (įvykęs). 

Pažymėkite completed bei langelį I‘m not a robot (aš nesu robotas). 

 

4. Spauskite Submit. 

 

Štai ir viskas. Pasibaigus akcijai, e. paštu gausite pažymėjimą, patvirtinantį, kad dalyvavote akcijoje!  

Pateikti 


